
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
2. ผูเขารวมกิจกรรม 

 

1. ผศ.นพ.สรวุฒิ   พงศโรจนเผา  ผูจัดการความรู (KM   Manager) 
2. พญ.ปญจรัตน  โสวิทยสกุล  คุณอํานวย ( Facilitator)  
3. นพ.พนิต  ทักขิญเสถียร  คุณลิขิต (Note Taker) 
4. รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษศุภผล  คุณกิจ 
5. รศ.พญ.ทวิมา  ศิริรัศมี   คุณกิจ 
6. รศ.พญ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ คุณกิจ 
7. รศ.นพ.อรุชา  ตรีศิริโชติ  คุณกิจ 
8. ผศ.พญ.จันทนา  พันธบูรณะ  คุณกิจ 
9. ผศ.พญ.มนจุฑา  เอี่ยมอุดมกาล  คุณกิจ 
10. ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ  เจริญยิ่ง   คุณกิจ 
11. ผศ.นพ.สมบูรณ  จันทรสกุลพร  คุณกิจ 
12. ผศ.พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน  คุณกิจ 
13. ผศ.พญ.สุธิดา  ศิริพรพาณิชย  คุณกิจ 
14. ผศ.พญ.กรรณิการ วงศภาวิทย  คุณกิจ 
15. นพ.ปฐมคม  เปรื่องประเสริฐ  คุณกิจ 
16. พญ.นัฎกานต  วงศจิตรัตน  คุณกิจ 
17. พญ.กัญจนา  ดวงจําปา  คุณกิจ 
18. พญ.จรัสกรณ  ชัยแสงสุข  คุณกิจ 
19. พญ.ชุติมน  ศิลปสกุลสุข  คุณกิจ 
20. นางหทัยทิพย  โสภารัตน  คุณกิจ 
21. นางไพเราะ    บุตรลพ   คุณกิจ 
22. นางณฐพร  เทศมหา   คุณกิจ 
23. นางสาวปรียาภรณ ศิริมหา   คุณกิจ 
24. นางสาววันวิสา  วงศอารี   คุณกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การจัดการความรูของหนวยงาน............ภาควิชากุมารเวชศาสตร......................... 
 

หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง.......เทคนิคการฉีดวัคซีนใหถูกตอง สั่งถูก ฉีดเร็ว ปลอดภัย........................ 
 

วัน/เดือน/ป ที่จัดการความรู...18 ธันวาคม 2561.................. 
 

แบบสรุปการจัดการความรู 
 



 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การฉีดวัคซีนที่คลินิกเด็กดี มีปญหาในการสั่งผิดชนิด ผิดคน ผิดroute ผิดชวงอายุ ที่ผานมาหลังจาก
แพทยสั่งวัคซีนแลวพบวาพบความผิดพลาดที่พยาบาลประมาณอยางนอย 5 รายตอวัน และพบความผิดพลาด ที่
หองยา 10 รายในเดือนพฤศจิกายน 2559, 0-1 รายในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ 2560 ทําใหเสียเวลา และเสี่ยง
ตอความผิดพลาดที่อาจเกิดกับผูปวย ดังนั้นทางภาควิชากุมารเวชศาสตรจึงไดจัดการความรูเพื่อหาเทคนิคและ
วิธีการทําอยางไรจึงจะทําใหการสั่ง/ฉีดวัคซีนใหมีขอผิดพลาดนอยที่สุด 
 
4. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการการสั่ง/ฉีดวัคซีนมีความถูกตองมากขึ้น เกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด ผูรับผิดชอบในการสั่ง
วัคซีน ฉีดวัคซีน มีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
 
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัด     

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

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อื่นๆ กรุณาระบ.ุ................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

7. กระบวนการจัดการความรู  
กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห/ประเมินผล 

กําหนดหัวขอ จัดการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยน ภายใน
หนวยงาน  

สรุปปญหาจากการสั่ง/ฉีด วัคซีน 
จุดที่มีขอผิดพลาดซ้ําๆ 

คนหาสาเหตุ จัดการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยน ภายใน
หนวยงาน  

เลือกปญหาจากการสั่ง/ฉีด วัคซีน 
เพื่อมาสรุปปญหาที่มักพบบอยๆ 

วิธีการแกไข จัดการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยน ภายใน
หนวยงาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละ
สวนงานทํากิจกรรม สรุปผล พูดคุยถึงปญหา
และอุปสรรครวมกัน 

พูดคุยและหาแนวทางแกปญหา
รวมกัน 

 
ปญหาจากการสั่ง/ฉีด วัคซีน จุดที่มีขอผิดพลาดซ้ําๆ และแนวทางการแกปญหา  

ปญหาจากการสั่ง/ฉีด วัคซีน แนวทางการแกปญหา (ผูรับผิดชอบ) 
 

1. สั่ง/นัด วัคซีนไมตรงชวงอายุ ที่ควรรับ 
เชน  
-วัคซีน Rota สั่งที่เข็มแรกท่ีอายุเกิน 15 สัปดาห 
-วัคซีน VZV นัดหางกันนอยกวา 3 เดือน ในเด็กอายุ

- แพทยประจําบานป 3, 4 จัดการอบรม/สอน แพทย
ใชทุน ปที่ 1 ทุกรุนที่ขึ้นใหม (ผูรับผิดชอบ: แพทย
ประจําบานป 3, 4) 
- จัดทําจดหมายเวียน ปญหาการสั่งฉีดวัคซีนผิดพลาด



 
นอยกวา 13 ป  
- ไมไดนัดผูปวยมารับ dT หรือ Tdap ที่อายุ 11 ป  
- วัคซีน Thaijev  
     *ควรฉีดที่อายุ 12 เดือน เพราะสามารถเบิกไดฟร ี  
      หลังอายุ 1 ป 
     *นัดฉีดเข็มที่สองผิด  นัดมาที่ 1 เดือนหางจาก 
      เข็มแรก (เนื่องจากเขาใจผิดวาเปนวัคซีนเชื้อ 
      ตาย) 
- วัคซีนที่อายุ 2, 4 เดือน ควรสั่ง DTP-HB  (มักสั่งผิด 
เปนแยกสองเข็ม เปน DTP, HBV) 
- วัคซีนโปลิโอท่ีอายุ 4 เดือน ตองสั่ง OPV และ IPV 
ในกรณีท่ีเด็กเกิดหลัง เดือนเมษายน 2559 และได
วัคซีนโปลิโอ แบบกินอยางเดียว  ตองให IPV อยาง
นอย 1 ครั้ง  
- วัคซีน MMR ควรฉีดที่อายุ 9 เดือน เพราะมีการ
ระบาดของ measles 

ที่พบบอย (ผูรับผิดชอบ: อ.ศรัยอร) 
-ปรับปฏิทนินัดวัคซีนใหนับเปนเดือน  ไมใชสัปดาห 
เพื่อลดการมากอนอายุของผูปวย (ผูรับผิดชอบ: 
พยาบาล OPD) 
- แจงปรับระบบ EMR ของการสั่งวัคซีน ใหมี 
default ของ dose, route (ผูรับผิดชอบ: อ.มนจุฑา) 
 
 

2. ลืมสั่งวัคซีนเสริม  - จัดทําสมุดวัคซีนใหม  ใหมีชองบันทึกวัคซีนเสริม
ครบทุกชนิด (ผูรับผิดชอบ: อ.มนจุฑา) 

3. เขียนบันทึกวัคซีนในใบวัคซีน(สีฟา) และใบขาวไม
ตรงกัน  

- ลดการบันทึกซ้ําซอน โดยใหบันทึกการตรวจคลินิก
เด็กดี ในใบวัคซีน (สีฟา) หรือ ใบบันทึก OPD (สีขาว) 
ใบใดใบหนึ่ง (ผูรับผิดชอบ: อ.มนจุฑา) 

4.จํานวนผูปวยในแตละวันจํานวนมาก  - วิดีโอใหคําแนะนําวัคซีนเสริมแกผูปกครอง หลังเกิด
ที่วอรด 8/1, 8/2 อายุ 2 เดือน  และ 1 ป  โดยให
ผูปวยในชวงอายุนี้มารับการดูวิดีโอกอนพบแพทย  
เพื่อใหรนระยะเวลาในการใหคําปรึกษาวัคซีนแบบ
รายบุคคล (ผูรับผิดชอบ: อ.มนจุฑา) 

5. นัดผูปวยมาแตวัคซีนหมด  - แจงหองยาใหชวยสรุปยอดวัคซีนที่เหลือ เปนราย
สัปดาห (ผูรับผิดชอบ: อ.มนจุฑา) 

6. แพทยใชทุน 1 ไมรูจักวัคซีนเสริม และชื่อการคา  - แพทยประจําบานป 3, 4 จัดการอบรม/สอน แพทย
ใชทุน ปที่ 1 ทุกรุนที่ขึ้นใหม (ผูรับผิดชอบ: แพทย
ประจําบานป 3, 4) 
- จัดทําตารางสรุปชื่อวัคซีน, สวนประกอบ, ราคา ที่ 
update ปดประกาศที่หองตรวจ (ผูรับผิดชอบ: 
พยาบาล OPD) 

 
8. Key Success Factor (ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูในขอ.7)  

1. ทุกคนมีสวนรวมชวยกันระดมความคิด  
2. รวบรวมขอมลูหาขอผิดพลาดที่พบบอยๆ และแจงแพทยผูเกี่ยวของทราบ          
3. มีการตรวจทานซ้ํา 
4. จัดทําการใหความรูแพทยใชทุน โดยเฉพาะแพทยใชทุน ปที่ 1  

 



 
 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) วางแผนวาจะจัดทํา ดังนี้   
            คูมือ: จัดทําสมุดวัคซีนใหม  ใหมีชองบันทึกวัคซีนเสริมครบทุกชนิด   
   แผนพับ 
   โปสเตอร 
   โปรแกรมหรือระบบตางๆ: แพทยประจําบานป 3, 4 จัดการอบรม/สอน แพทยใชทุน ปที่ 1 ทุกรุนที่ขึ้นใหม  
   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ ระบ ุวิดีโอใหคําแนะนําวัคซีนเสริมแกผูปกครอง หลังเกิดท่ีวอรด 
8/1, 8/2 อายุ 2 เดือน  และ 1 ป  โดยใหผูปวยในชวงอายุนี้มารับการดูวิดีโอกอนพบแพทย  เพื่อใหรนระยะเวลา
ในการใหคําปรึกษาวัคซีนแบบรายบุคคล  
 
10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  

ไดแนวทางในการทดลองแกปญหา 
 

11. After Action Review (AAR)  
1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 

ความรวมมือในการระดมความคิด 
2. ทานคิดวาเรื่องใดที่ไมบรรลุ 

ผลลัพธยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคเนื่องจากยังไมไดนําแนวทางที่ไดมาทดลองปฏิบัติ 
3. ทานตองการใหปรับขั้นตอนใดบางในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- 
4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร  

ทดลองนําไปปฏิบัติหาขอบกพรองแกไขทีละจุด 
 

12. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

 
 



 

 
 

 
 

 
 

                                                                             .................................................................... 
                                                                                    (ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา) 

          หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร 


