
การพยาบาลผ่าตัด Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA) 
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ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ตึกมงคลกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลต ารวจ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เมื่อเดือน กรกฎาคม 2557 ทีมผ่าตัดห้องผ่าตัดศัลยกรรม โดยอาจารย์อังกูร อนุวงศ์ และทีมพยาบาลผ่าตัด 
General surgery ได้ริเริ่มการท าผ่าตัดไทรอยด์แบบไร้แผล ด้วยเทคนิคการผ่าตัด Transoral Endoscopic 
Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิค ทีมผ่าตัดได้มี
การศึกษาข้อมูลการท าผ่าตัด การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนการพยาบาลผ่าตัด ซึ่งความรู้ในการผ่าตัดแบบใหม่
นี้จ ากัดอยู่เฉพาะในทีมGeneral surgery จนเมื่อท าผ่าตัดได้จ านวนผู้ป่วยประมาณ 30 ราย แนวทางและรูปแบบการ
ผ่าตัดเข้าท่ีแล้ว ทีมจึงต้องการน าความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการผ่าตัดไทรอยด์แบบไร้แผล อบรมและเผยแพร่ให้กับ
เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดศัลยกรรมให้มีความรู้ ความสามารถในวิทยาการการผ่าตัดแบบใหม่นี้ ตลอดจนบุคลากรทางการ
แพทย์ และ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 

รายละเอียดของโครงการ และการด าเนินโครงการ เริ่มวางแผนด าเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2558 โดยมีการ
ประชุมจัดตั้งทีมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และก าหนดหน้าที่ ตลอดจนด าเนินโครงการตามที่ก าหนด โดยจัดแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน 

ผลการด าเนินโครงการ พยาบาลห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด TOETVA ทัง้
ในระยะก่อนผ่าตัด ระยะระหว่างผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าในการท าผ่าตัด การจัดท่า
ผู้ป่วยให้เหมาะสม การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด เทคนิคข้ันตอนการผ่าตัด Case TOETVA อีกทั้งยังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ พยาบาล ward, ICUแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ 
รวมทั้งกลุ่มบุคลากรที่มาดูงานการผ่าตัด TOETVA 

สรุปประโยชน์ที่ได้รับ/ปัญหาอุปสรรค/โอกาสในการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้คือพยาบาลห้องผ่าตัดศัลยกรรมมี
สมรรถนะสามารถท า case TOETVA ได้ทุกคน โดยปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การ
พยาบาลผ่าตัดได้ทั้งสามระยะได้อย่างมีคุณภาพ  

ในระหว่างที่ท าโครงการก็ได้พบกับปัญหาในช่วงแรกได้แก่ 1. การจัดต าแหน่งโต๊ะเครื่องมือผ่าตัดที่ขาดความ
คล่องตัว ๒.ถุงท่ีใช้ใส่Specimenซึ่งเป็นถุงชนืดเดียวกบัที่ใส่ Gall bladderใน case LC ใช้เวลานานมากในการน าก้อน
ไทรอยด์ใส่ในถุงเพราะพ้ืนที่บริเวณคอ แคบกว่าในช่องท้องท าให้พลิกหาปากถุงยากมาก ใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง จาก
ปัญหาที่พบจึงน าไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบต าแหน่งโต๊ะจัดเครื่องมือผ่าตัด และ คิดค้นนวัตกรรม โดยพัฒนาต่อ
ยอดถุงใส่ specimen เป็นถุง Green bag เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

           



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

 

ชื่อองค์ความรู้ : การพยาบาลผ่าตัด Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA) 

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการแพทย์ต ารวจ ที่มีความเป็นเลิศในระดับสากล เพ่ือสุขภาพท่ีดีของต ารวจและประชาชน โดยการจัดการความรู้ด้านนี้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เพราะห้องผ่าตัด
ศัลยกรรมโรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้น าการผ่าตัดรักษา ไทรอยด์แบบไร้แผล ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย แห่งแรกของประเทศไทย และในระดับสากล 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้การบริการโดยการผ่าตัดแบบไม่มีแผลเป็น มีการพัฒนาสู่ระดับสากลโดยเป็นที่
ยอมรับและเป็นแห่งแรกของเอเชียแปซิฟิก ตลอดจน มีทีมแพทย์พยาบาลผ่าตัดศัลยกรรม มีความเชี่ยวชาญในการท าผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้มากที่สุดในโลก              

เป้าหมาย KM (Desired State): เพ่ือให้พยาบาลผ่าตัดศัลยกรรมมีความรู้ ความช านาญการพยาบาลผ่าตัด Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach 
(TOETVA) ที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด ได้อย่างปลอดภัย และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานผ่าตัดที่มีความสนใจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลต ารวจ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : พ.ต.อ.หญิงนรพรรณ อุณหะนันท์  

          พ.ต.ท.หญิงกัญจน์รัตน์ โพธิปัสสา 

       

 

 

 

 

 



ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบง่ชีค้วามรู้ 
Knowledge 
Identification 

1.ก าหนดขอบเขตของสิง่ทีจ่ะต้องรู้เก่ียวกบั
การผา่ตดั TOETVA เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางของวิสยัทศัน์ และเป้าหมายทีก่ าหนด 

 

2.ส ารวจบคุคล  ที่มา แหลง่ความรู้ และ 
วิเคราะห์รูปแบบของความรู้เก่ียวกบัการผา่ตดั 
TOETVA  
 
3.ประเมินทศันคติ ความรู้ ความเข้าใจของทีม 
และบคุลากรในองค์กร 
 

4.จดัท า Flow chart การบริการผา่ตดัผู้ ป่วย
ตัง้แตก่ารเตรียมผู้ ป่วยในระยะกอ่นผา่ตดั 
ระยะผา่ตดั และระยะหลงัผา่ตดั 

 

5.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของทีมให้เหมาะสม
กบัความเช่ียวชาญและหน้าที่ท่ีปฏิบตัิอยู่ 

1.KM team (7) 

 

2.แพทย์ผา่ตดั 

 

พ.ค.58 1.องค์ความรู้ 
TOETVA และ
การพยาบาล
ผา่ตดั TOETVA 

 
 
 
 

2.ความรู้ความ
เข้าใจของทีม 

 
 

3. Flow chart 
ระยะก่อนผา่ตดั 
ระยะผา่ตดั และ
ระยะหลงัผา่ตดั 

4.บทบาท
เจ้าหน้าที่ในทมี 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explicit 
Knowledge 

ได้แก่  
-เอกสาวชิาการ  
-วิดีโอการผา่ตดั 

-สือ่ตา่งๆที่
เก่ียวข้อง 
  

 KM team  
 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. การสร้างและแสวงหา 1.การสบืค้นข้อมลู 1.พ.ต.ต. องักรู พ.ค.58 1.ได้องค์ความรู้ Tacit  KM team 



ความรู้ 
Knowledge creation 
and acquisition 
 

*ภายในองค์กร 
*ภายนอกองค์กร 
 

   1.1.ข้อมลูด้านการผา่ตดัจากแพทย์ผา่ตดัที่
ไปดงูานการผา่ตดั TOETVAจากตา่งประเทศ 

   1.2. จากวดิีโอการผา่ตดั TOETVAใน
ตา่งประเทศ 
   1.3.ข้อมลูด้านการพยาบาลผา่ตดั จาก
พยาบาลช านาญการด้านการผา่ตดัแบบ 
Minimally Invasive Surgery 

   1.4.ข้อมลูด้านการพยาบาลผา่ตดั Thyroid 

แบบ Minimally Invasive surgery 

2.สร้างความรู้เฉพาะทางด้านการผา่ตดั 
TOETVA โดย  
   2.1.การสงัเคราะห์เฉพาะในสว่นท่ีเหมาะกบั
ปริบทของการผา่ตดั TOETVA เพื่อให้ได้
ความรู้ที่เฉพาะทาง 
   2.2 น าความรู้ใหมท่ี่ได้มาประยกุต์ และท า
การปรับปรุงความรู้เกา่ที่มีอยู ่ให้เหมาะสมเพื่อ
เป็นการบริหารทรัพยากรที่มอียูอ่ยา่งคุ้มคา่
และไมส่ญูเปลา่ 

 
 

อนวุงศ์ แพทย์
ศลัยกรรม 
โรงพยาบาล
ต ารวจ 

 

2.พ.ต.ท.หญิง
กญัจน์รัตน์ 
โพธิปัสสา 
พยาบาลห้อง
ผา่ตดัศลัยกรรม 
โรงพยาบาล
ต ารวจ 

3.พ.ต.ท.หญิง
รมย์ยมล อชุชิน 
พยาบาลห้อง
ผา่ตดัศลัยกรรม 
โรงพยาบาล
ต ารวจ 

4.KM team 

ด้านการผา่ตดั 
TOETVA ใน
รูปแบบใหมท่ี่
เหมาะกบัปริบท
ของประเทศไทย 

2.แพทย์ 
พยาบาล ในทีม 
เข้าร่วมอบรมได้
ความรู้และมี
ความเข้าใจใน
การผา่ตดั 
TOETVA 

3. ได้ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการแล
ผู้ ป่วยผา่ตดั 
TOETVA แพทย์
1 คน และ
พยาบาล2คน 

 
 
 
 
 

 

Knowledge

ได้แก่  
-ผู้ทรงคณุวฒุิ
ด้าน TOETVA 

ด้าน Minimally 

Invasive 
Surgery 
 
Explicit 
Knowledge 

-เอกสาวชิาการ 
-International 

Journal,  
-วิดีโอการผา่ตดั 

-Internet 

-สือ่ตา่งๆที่
เก่ียวข้อง 
 

 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. การจดัการความรู้ให้เป็น รวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมูด่งันี ้ 1.พ.ต.ต. องักรู มิ.ย.58 มีข้อมลูความรู้ที่ Computer 
Internet 

 KM team 



ระบบ 

Knowledge 
Organization 

 

1. ความรู้เก่ียวกบัการผา่ตดัTOETVA 

-ค านิยามการผา่ตดั TOETVA 

-เทคนิคการผา่ตดั 

-ขัน้ตอนการผา่ตดั 

2.ความรู้ด้านการพยาบาลผา่ตดั TOETVA 

โดยแบง่เป็น 3 ระยะ คือ 
2.1. ระยะก่อนผา่ตดั 

-การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดัและการให้ข้อมลู 
-การเตรียม Medical Supply ก่อนการผา่ตดั 

2.2 ระยะผา่ตดั 

-การเตรียมผู้ ป่วยในระยะผา่ตดั 

-การเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือการผา่ตดั 

-การจดัstationการผา่ตดั 

-การจดัทา่ผู้ ป่วย 

-การพยาบาลผู้ ป่วยในระหวา่งผา่ตดั 

2.3.ระยะหลงัผา่ตดั 
-การดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั 

-การสง่ตอ่การดแูลผู้ ป่วยเมื่อกลบั ward 

 
 
 
 

 

อนวุงศ์  
2.พ.ต.ท.หญิง
กญัจน์รัตน์ 
โพธิปัสสา  
3.พ.ต.ท.หญิง
รมย์ยมล อชุชิน  
4.KM team 

ครอบคลมุ
เก่ียวกบัหวัข้อ
ดงันี ้
1.ความรู้
เก่ียวกบัการ
ผา่ตดัTOETVA 

2.ความรู้ด้าน
การพยาบาล
ผา่ตดั TOETVA 

 
 
 

 

VDO camera 
VDO recorder 
 

 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การประมวลและกลัน่กรอง เชิญแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านการผา่ตดั แพทย์ พยาบาล มิ.ย.58 1.มีการสร้างและ Computer 
Internet 

 KM team 



ความรู้ 
Knowledge 
Codification and 
Refinement 

 

TOETVA การพยาบาลผา่ตดัTOETVA 
ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา และข้อมลู 
ก่อนจดัท า 

-คูม่ือการพยาบาลผา่ตดั Transoral 

Endoscopic Thyroidectomy Vestibular 
Approach 
-Powerpoint 

-สือ่ Online 

 

ทีมผา่ตดั 
TOETVA รพ.ตร. 

ปรับปรุงเอกสาร 
-คูม่ือการพยาบาล
ผา่ตดั Transoral 

Endoscopic 
Thyroidectomy  
Vestibular 
Approach 
-Powerpoint 
 

2.มีการสร้างสือ่ 
Online ในกลุม่ไลน์ 
ห้องผา่ตดั
ศลัยกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VDO 
camera 
VDO 
recorder 
 

 

 

 

 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. การเข้าถงึความรู้ 1.แจกคูม่ือการพยาบาลผา่ตดั Transoral -เจ้าหน้าที่ห้อง ก.ค.58 -เจ้าหน้าที่ห้อง Explicit 1,000 KM team 



Knowledge Access 

 
Endoscopic Thyroidectomy Vestibular 

Approach ให้กบัเจ้าหน้าที่ห้องผา่ตดั 

 

2.สร้างช่องทางการเข้าถึงความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีสว่นร่วม เช่น
website โรงพยาบาลต ารวจ  สือ่ online เช่น 
ไลน์กลุม่ห้องผา่ตดัศลัยกรรม 

 
3.แจกแผน่พบัการดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัไป
ตาม Ward รวมถึงการผน่พบัการดแูลผู้ ป่วย
หลงัผา่ตดัตดิไปกบัหน้าเวชระเบยีนของผู้ ป่วย
ทกุรายที่เข้ารับการผา่ตดั TOETVA 

 
 

ผา่ตดัศลัยกรรม 

-พยาบาลประจ า
ตกึผู้ ป่วยใน 

-ผู้ ป่วยและญาติ
ที่มารับการผา่ตดั 
TOETVA 

ผา่ตดัศลัยกรรม
สามารถเข้าถึง
ข้อมลู 100% 

-พยาบาลประจ า
ตกึผู้ ป่วยใน
รับทราบแนว
ทางการดแูล
ผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั
อยา่งน้อยร้อยละ 
90 

-ผู้ ป่วยและญาติ 
รับรู้เก่ียวกบัการ
ผา่ตดัและการ
ดแูลหลงัผา่ตดั
อยา่งน้อยร้อยละ
90 
-มีคูม่ือ เอกสาร
powerpoint 

VDO การผา่ตดั 
 
 
 
 

 

Knowledge 

-คูม่ือการพยาบาล
ผา่ตดั Transoral 

Endoscopic 
Thyroidectomy 
Vestibular 
Approach 

-แผน่พบัการดแูล
ผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั 

-เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น
website 

โรงพยาบาลต ารวจ  
สือ่ online 

บาท 

 

 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเว
ลำ 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. การแบง่ปันแลกเปลีย่น 1.จดังานประชมุวชิาการห้องผา่ตดั ในการให้ พยาบาลห้อง  ก.ค.58 -มีการจดังาน Tacit ไมใ่ช้ KM team 



ความรู้ 
Knowledge Sharing 

 

ความรู้การพยาบาลผา่ตดั Transoral 

Endoscopic Thyroidectomy Vestibular 

Approach ให้กบัเจ้าหน้าที่ห้องผา่ตดั 

 

2.เข้าร่วมโครงการจดัอบรมWorkshop เชิง
ปฏิบตัิการ การผา่ตดัไทรอยด์ด้วยการใช้กล้อง
ผา่นทางช่องปาก 

 

3.ทีมวิทยากรรับเชิญในการสาธิตการผา่ตดั 
การให้ความรู้เทคนิคการผา่ตดั และการ
พยาบาลผา่ตดั Transoral Endoscopic 

Thyroidectomy Vestibular Approach 
 

4.เข้าร่วมการจดัประชมุวิชาการผา่ตดัไทรอยด์
ผา่นกล้องแบบไร้แผล นานาชาติ ครัง้ที่1 (1st 

International Thyroid NOTES 

Conference) เพื่อร่วมกนัให้ความรู้ สาธิต
การผา่ตดัตลอดจนการดแูลผู้ ป่วยผา่ตดั และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการผา่ตดัไทรอยด์
แบบไร้แผล 

 
 
 
 

 

ผา่ตดั 

 
 
 

ศลัยแพทย์ และ
พยาบาลห้อง
ผา่ตดัทัว่ประเทศ 

 

ศลัยแพทย์ และ
พยาบาลห้อง
ผา่ตดัทัว่ประเทศ 

 
 

ศลัยแพทย์ และ
พยาบาลห้อง
ผา่ตดัทัง้ใน
ประเทศ และ
ตา่งประเทศ 
 

ถึง   
ปัจจบุนั
ปี59 

ประชมุวชิาการห้อง
ผา่ตดัโรงพยาบาล
ต ารวจ 1 ครัง้ 
-จดั Workshop 

เชิงปฏิบตักิาร 6 
ครัง้ 
 
 

-สาธิตการเทคนิค
การผา่ตดัและการ
พยาบาลผา่ตดั
โรงพยาบาลใน
กรุงเทพ และทัง้ 4 
ภาค 

 
- ร่วมจดัการประชมุ
ระดบัประเทศ 1 
ครัง้ 
 

Knowledge

ได้แก่  
วิทยากร ของ 
โรงพยาบาล
ต ารวจ 

วิทยากรนอก
โรงพยาบาล
จากทัง้ใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 

 
Explicit 
Knowledge 

เอกสารวชิาการ 
โปสเตอร์ 
Powerpoint  

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งบประ
มาณ
จากทาง
ราชการ 

ร่วมกบังาน
ศลัยกรรม
โรงพยาบาล
ต ารวจ 

 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. การแบง่ปันแลกเปลีย่น 5.ออกสือ่สาธารณ  ได้แก่ สือ่ทีวี หนงัสอืพิมพ์ ประชาชนทัว่ไป 

 

 ผู้ ป่วยไทรอยด์ที่ต้องเข้า ระบบการ   



ความรู้ 
Knowledge Sharing 

 

และสือ่ online   รับการผา่ตดัแสดง
เจตนารมณ์ขอรับการ
รักษาด้วยการผา่ตดั 
แบบ TOETVA มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ่ายทอด
สญัญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. การเรียนรู้ 1.มีการประเมินความรู้ที่ได้หลงัจากการ -พยาบาลห้อง ก.ค.58 มีการประเมิน Tacit 
Knowledge

 KM team 



Learning 

 
ประชมุวชิาการ work shop การพยาบาล
ผา่ตดัตัง้แตร่ะยะก่อนผา่ตดั จนถงึ หลงัผา่ตดั 

 
 
 
 

2.การประเมินเจ้าหน้าทีจ่ากการปฏิบตัิจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผา่ตดัศลัยกรรม 

-บคุลากรผา่ตดั 

-ผู้ ป่วยที่เข้ารับ
การผา่ตดั 
TOETVA 

ถึง   
ปัจจบุนัปี
59 

และทบทวน
ระบบงานเพื่อ
น าไปสูก่าร
พฒันา 

1.พยาบาลห้อง
ผา่ตดัศลัยกรรม
สามารถ
เตรียมการผา่ตดั 
และท าการ
พยาบาลผา่ตดั 
TOETVA ได้
100% 

 

2.มีการปรับ
รูปแบบท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ให้
มีความ
เหมาะสมมาก
ขึน้ ได้แก่ 
 
 
 

 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ที่มีประสบการณ์
และเช่ียวชาญ
ด้าน TOETVA 

 
Explicit 
Knowledge 

เอกสารวชิาการ  
Power point  

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอดจน
อปุกรณ์ที่ใช้ใน
การปรับเปลีย่น
จากการเรียนรู้ 

ร่วมกบังาน
ศลัยกรรม
โรงพยาบา
ลต ารวจ 

 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเว
ลำ 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

7. การเรียนรู้ 
Learning 

3.สอบถามประเมินทีมผา่ตดั ความราบร่ืนใน -พยาบาลห้อง ก.ค.58 2.1.สร้างนวตกรรม Tacit 
Knowledge

 KM 
team 



 การผา่ตดั จากแพทย์ผา่ตดัเพื่อทราบปัญหา
และอปุสรรคที่เกิดขึน้ น าไปพฒันาตอ่ยอด 

 

ผา่ตดัศลัยกรรม 

-บคุลากรผา่ตดั 

-ผู้ ป่วยที่เข้ารับ
การผา่ตดั 
TOETVA 

ถึง   
ปัจจบุนั
ปี59 

Green Bag เพื่อ 
ง่ายตอ่การน าไทรอยด์ใส่
ลงถงุได้รวดเร็วขึน้ลด
ระยะเวลาในการผา่ตดั 

 

2.2.ปรับเปลีย่นรูปแบบ
ต าแหนง่การสง่ผา่ตดั
เพื่อให้ท างานได้สะดวก
ขึน้ 

 

2.3.Lean การใช้อปุกรณ์
โดยจดัเป็น set hand 

instrument for 

TOETVA เพื่อสะดวกตอ่
การเตรียมอปุกรณ์ผา่ตดั 
 
 
 
 
 
 

 

ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ท่ีมี
ประสบการณ์
และ
เช่ียวชาญ
ด้าน 
TOETVA 
 
Explicit 
Knowledge 

อปุกรณ์ที่ใช้
ในการ
ปรับเปลีย่น
จากการ
เรียนรู้ 

ร่วมกบั
งาน
ศลัยกรร
ม
โรงพยา
บาล
ต ารวจ 

 

 

 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 

มำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. การเรียนรู้ 4.ประเมินจากผู้ ป่วยที่เข้ารับการผา่ตดัเพื่อ -พยาบาลห้อง ก.ค.58 3.ผู้ ป่วยได้รับข้อมลูการ Tacit 
Knowle

 KM team 



Learning 

 
รับทราบปัญหา ความต้องการเพือ่น าไป
พฒันาตอ่ไป  
 

ผา่ตดัศลัยกรรม 

-บคุลากรผา่ตดั 

-ผู้ ป่วยที่เข้ารับ
การผา่ตดั 
TOETVA 

 

ถึง   
ปัจจบุนัปี
59 

ผา่ตดั TOETVAทัง้
ระยะก่อนผา่ตดั ระยะ
ผา่ตดั และหลงัผา่ตดั 
 
 

 

dgeได้แก่ 
เจ้าหน้าที่
ที่มี
ประสบกา
รณ์และ
เช่ียวชาญ
ด้าน 
TOETVA 
 
Explicit 
Knowle
dge 

อปุกรณ์ที่
ใช้ในการ
ปรับเปลีย่
นจากการ
เรียนรู้ 
 

ร่วมกบังาน
ศลัยกรรม
โรงพยาบา
ลต ารวจ 

 



การพยาบาลผา่ตัด 
Trans Oral Endoscopic Thyroidectomy 

Vestibular Approach (TOETVA)

พ.ต.ท.หญิงกัญจน์รัตน์ โพธิปัสสา

ห้องผา่ตัดศัลยกรรมท่ัวไป







KM
7

steps

การพยาบาลผา่ตัด

Trans Oral 

Endoscopic 

Thyroidectomy 

Vestibular 

Approach 

(TOETVA)



การบ่งช้ีความรู้

Knowledge Identification

STEP 1



   

    

          

              

                                    

    

                    /

        

  

    

    

         

    

1                  
Knowledge 
Identification 

1.                                        
          TOETVA                  
                                         

 

2.                                    
                                            
TOETVA  
 
3.                                        
                   
 

4.       Flow chart                       
                                        
                             

 

5.                                  
                                         

1.KM team (7) 

 

2.            

 

 . .58 1.            
TOETVA    
         
       TOETVA 

 
 
 
 

2.           
             

 
 

3. Flow chart 
               
              
               

4.     
                 
 

 

Explicit 
Knowledge 

        
-              
-                

-            
           
  

 KM team  
 

 





การสร้างและแสวงหาความรู้
Knowledge creation and 

acquisition

STEP 2



   

    

          

              

                                    

    

                    /

        

  

    

    

         

    

2.                  
        
Knowledge creation 
and acquisition 
 

*            
*             
 

1.                

   1.1.                                    
                 TOETVA              

   1.2.                    TOETVA  
           
   1.3.                             
                                
Minimally Invasive Surgery 

   1.4.                          Thyroid 

    Minimally Invasive surgery 

2.                                  
TOETVA      
   2.1.                                   
                  TOETVA            
                   
   2.2                                      
                                               
                                          
               

 
 

1. . . .        
             
         
         
       

 

2. . . .    
            
          
          
               
         
       

3. . . .    
               
          
               
         
       

4.KM team 

 . .58 1.              
              
TOETVA   
             
             
             

2.      
             
               
            
            
          
TOETVA 

3.                
         
              
TOETVA      
1       
      2   

 
 
 
 
 

 

Tacit 
Knowledge

        
-             
     TOETVA 

     Minimally 

Invasive 
Surgery 
 
Explicit 
Knowledge 

-             
-International 

Journal,  
-                

-Internet 

-            
           
 

 KM team 

 





การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

Knowledge Organization

STEP 3



   

    

          

              

                                    

    

                    /

        

  

    

    

         

    

3.                        
     

Knowledge 
Organization 

 

                                   
1.                          TOETVA 

-                  TOETVA 

-                

-                 

2.                           TOETVA 

            3          
2.1.                

-                                          
-          Medical Supply               

2.2            

-                             

-                                    

-      station          

-                 

-                                

2.3.               
-                         

-                                 ward 

 
 
 
 

 

1. . . .        
         
2. . . .    
            
           
3. . . .    
                
4.KM team 

  . .58                   
        
               
       
1.       
            
      TOETVA 

2.           
         
       TOETVA 

 
 
 

 

Computer 
Internet 
VDO camera 
VDO recorder 
 

 KM team 

 





การประมวลและกล่ันกรองความรู้
Knowledge Codification 

and Refinement

STEP 4



   

    

          

              

                                    

    

                    

/        

  

    

    

4.                      
        
Knowledge 
Codification and 
Refinement 

 

                                   
TOETVA                TOETVA 
                                       
           

-                      Transoral 

Endoscopic Thyroidectomy Vestibular 
Approach 
-Powerpoint 

-     Online 

 

            
          
TOETVA   .  . 

  . .58 1.             
               
-               
       Transoral 

Endoscopic 
Thyroidectomy  
Vestibular 
Approach 
-Powerpoint 
 

2.               
Online             
          
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Computer 
Internet 
VDO 
camera 
VDO 
recorder 
 

 

 





การเข้าถึงความรู้
Knowledge Access

STEP 5



   

    

          

              

                                    

    

                    /

        

  

    

  

  

         

    

5.                   
Knowledge Access 

 

1.                         Transoral 

Endoscopic Thyroidectomy Vestibular 

Approach                             

 

2.                                   
                                      
website                       online      
                            

 
3.                                    
    Ward                              
                                          
                          TOETVA 

 
 

-               
               

-            
             

-              
                  
TOETVA 

 . .58 -               
              
             
       100% 

-            
            
          
          
                 
                
90 

-               
                  
            
              
               
90 
-               
powerpoint 

VDO           
 

 

Explicit 
Knowledge 

-               
       Transoral 

Endoscopic 
Thyroidectomy 
Vestibular 
Approach 

-              
                  

-         
             
website 

                 
     online 

1,000
    

 

KM team 

 





การแบง่ปันแลกเปล่ียนความรู้

Knowledge Sharing

STEP 6



   

    

          

              

                                   

     

                    /

        

  

    

    

         

    

6.                     
        
Knowledge Sharing 

 

1.                                      
                       Transoral 

Endoscopic Thyroidectomy Vestibular 

Approach                             

 

2.                      Workshop     
                                          
               

 

3.                                     
                                   
             Transoral Endoscopic 

Thyroidectomy Vestibular Approach 
 

4.                                        
                                    1 (1st 

International Thyroid NOTES 

Conference)                             
                                       
                                      
          

 
 
 

 

          
       

 
 
 

             
          
                 

 

             
          
                 

 
 

             
          
            
          
           
 

  . .58 

      
        
  59 

-           
                 
               
       1       
-    Workshop 

               6 
      
 
 

-              
               
            
           
                4 
    

 
-                 
            1 
      
 

Tacit 
Knowledge

        
            
         
       

          
         
         
         
           

 
Explicit 
Knowledge 

              
         
Powerpoint  

    
         
         

      
     
   
      
       

KM team 

          
        
         
       

 



   

    

          

              

                                    

    

                 

   /

     

   

  

    

    

         

    

6.                     
        
Knowledge Sharing 

 

5.                                            
        online  

              

 

 

                          
                
                 
                   
    TOETVA         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
       
       

  

 





การเรียนรู้
Learning

STEP 7



   

    

          

              

                                    

    

                    /

        

  

    

    

         

    

7.             
Learning 

 

1.                                   
              work shop          
                                             

 
 
 
 

2.                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-          
               

-              

-                 
          
TOETVA 

 . .58 

      
          
59 

            
        
            
           
      

1.          
              
      
                
         
             
TOETVA    
100% 

 

2.         
             
                 
      
          
            
 

Tacit 
Knowledge

                  
               
            
     TOETVA 

 
Explicit 
Knowledge 

               
Power point  

             
         

      
               
              
               

 KM team 

          
        
        
        

 



   

    

          

              

                                   

     

                    

/        

  

    

    

        

   

  

7.             
Learning 

 

3.                                    
                                      
                                       

 

-          
               

-              

-                 
          
TOETVA 

 . .58 

      
        
  59 

2.1.             
Green Bag       
                       
                     
                    

 

2.2.                 
                    
                      
     

 

2.3.Lean              
           set hand 

instrument for 

TOETVA              
                       
 
 
 
 
 
 

 

Tacit 
Knowledge

       
                
          
   
         
     
TOETVA 
 
Explicit 
Knowledge 
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Thank you for your attention


