
บทคัดย่อ 

โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง อรัญญา พรหมคีรี 
กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลต ารวจ 

 

 ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นโรคเรื้อรังสองอันดับแรกที่มีจ านวนผู้ป่วยมาก
ที่สุด และเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญทั้งระดับประเทศและระดับโลก จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ปี ๒๕๕๓ พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ 176,685 และ 360,658 ตามล าดับ และ
พบผู้ป่วยสะสมของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็น 888,580 และ 1,725,719 คน ตามล าดับ 
ผู้ป่วยทั้งสองโรคดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเจ็บป่วยอื่นๆ รวมทั้งโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา 
เช่น โรคไต โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีละมากกว่า
แสนล้านบาท กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลต ารวจ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกันและควบคุมโรคที่
เกิดจากวิถีชีวิตทั้งสองโรค เนื่องจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระยะแรกมักจะละเลยไม่ดูแลรักษา เพราะยังไม่มีอาการของโรคท่ีแสดง
ชัดเจน จนกระท่ังเมื่อเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนก่อให้เกิดความทรมาน และส่งผลในการควบคุมการรักษาการฟื้นฟู 
ดังนั้น กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลต ารวจ จึงเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาเป็น
โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

 กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลต ารวจได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านโภชนบ าบัดทาง
การแพทย์โรคเรื้อรังท่ีครอบคลุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท างานที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล โภชนากร เภสัชกร นักกายภาพ 
ประชาสัมพันธ์ และหน่วยเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานให้กับบุคลากร 
ผู้รับบริการทราบโดยทั่วกัน รวมถึงจัดท าแผนและผังปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบ าบัดที่เชื่อมโยงทั้ง
ระบบการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งขอรับการตรวจประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชน
บ าบัด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยกรมอนามัย ส านักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 

 ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลต ารวจได้ผ่านการรับรองโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยคะแนน 80 คะแนน และผ่านการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้าน
โภชนบ าบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับเขตสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  

 หลังจากท่ีโรงพยาบาลต ารวจได้ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัดโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ระดับเขตสุขภาพแล้ว ทางกลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลต ารวจจะพัฒนาต่อยอดเป็น
แหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลสู่โรงพยาบาลอื่น และพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับประเทศต่อไป 



กระบวนการบริหารจัดการความรู้ โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงระดับเขตสุขภาพ 

วิสัยทัศน์ : กลุ่มงานโภชนาการบริการด้วยใจ   ได้มาตรฐานสากล   บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย :  1. ผลิตและให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย ภายใต้ข้อจ ากัดของภาวะโรคให้เหมาะสมกับสภาพธิสภาพของผู้ป่วย  

  2. พัฒนาองค์ความรู้ / นวัตกรรมด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด เพ่ือบริการผู้ป่วยรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้กับข้าราชการต ารวจและประชาชน  

  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

หน่วยงานรับผิดชอบกลยุทธ์ : หน่วยโภชนบ าบัด กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลต ารวจ 

เป้าหมาย KM (Desire State) : เพ่ือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงระดับเขตสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : คะแนนรวมทั้ง 4 องค์ประกอบรวมกันผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก (ตั้งแต่ร้อยละ 80)   

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การบ่งชี้ความรู้  
(Knowledge Identification)   
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
     - สาเหตุ, อาการของโรค 
     - ผลของโรคต่อสุขภาพ 
     - โภชนาการและโภชนบ าบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการ
ประเมิน 
     - องค์ประกอบที่ 1 นโยบายและ
เป้าหมายที่แสดงถึงการด าเนินงานด้าน
โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
     - องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการให้
โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
     - องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
     - องค์ประกอบที่ 4 ระบบเครือข่าย 
การเยี่ยมบ้านและการให้ความรู้ด้านโภชน
บ าบัด 

 
 
ประชุมบุคลากรเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนา
โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

 
 

ม.ค. 58 

 
 

จ านวน
โภชนากรที่เข้า
ร่วมการประชุม 

 
 

10 คน 

 
 
Tacit / 
Explicit 
Knowledge 
(TK / EK) 

 
 

- 

 
 
KM team 
(10 คน) 
CKO 1 คน 
KP 9 คน 



 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 
 

1. สืบค้นข้อมูลจาก 
   - จากคู่มือ/ต ารา/เอกสาร 
   - อินเตอร์เน็ต 
   - Tacit Knowledge 

 

ก.พ. – มี.ค. 58 
 
 
 

 

- จ านวนแหล่ง
ความรู้ที่สืบค้น 
- จ านวน
โภชนากรที่ใช้
อ้างอิง 

- มากกว่า 
2 แหล่ง 

 
- 10 คน 
 

(TK / EK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

KM team 
(10 คน) 
CKO 1 คน 
KP 9 คน 
 
 
 
 
 
 

 

2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
   - OPD 
   - IPD 
   - หน่วยเยี่ยมบ้าน 
   - หน่วยเวชระเบียน 

ก.พ. – มี.ค. 58 
 
 
 

 

แหล่งข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

4 หน่วยงาน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 (Knowledge Organization) 
 

จัดการข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด ให้
เป็นระบบ ตามองค์ประกอบการ
ประเมิน 
     - องค์ประกอบที่ 1 นโยบายและ
เป้าหมายที่แสดงถึงการด าเนินงานด้าน
โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
     - องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการให้
โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
     - องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุน
การด าเนินงานด้านโภชนบ าบัดทาง
การแพทย์ 
     - องค์ประกอบที่ 4 ระบบเครือข่าย 
การเยี่ยมบ้านและการให้ความรู้ด้าน
โภชนบ าบัด 

เม.ย. – มิ.ย. 58 
 
 
 

มีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบทั้ง 
4 ด้านใน
รูปแบบ
แฟ้มข้อมูล 

ครบทุกองค์
ประ- 
กอบ 
(4 แฟ้ม) 

(TK /EK) 
 

- KM team 
(10 คน) 
CKO 1 คน 
KP 9 คน 

 

 

 

 



 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
(ทีมโภชนากร) 
 

ก.ค. 58 จ านวน
โภชนากรที่เข้า
ร่วมประชุม
ระดมสมอง 

10 คน 
 
 
 

- (TK /EK) 
- การ
ประชุม/
เสวนา 

- KM team 
(10 คน) 
CKO 1 คน 
KP 9 คน 

2. ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
     - บุคลากรจากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
     - บุคลากรจากสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
     - บุคลากรจากโรงพยาบาลเครือข่าย 

ก.ค. 58 คะแนนทั้ง 4 
องค์ประกอบ
รวมกันผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ระดับดีมาก 

ตั้งแต่ 80 
คะแนนขึ้น
ไป 

- (TK /EK) 
- การ
ประชุม/
เสวนา 

 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. การเข้าถึงความรู้  
(Knowledge Access) 

มีฐานข้อมูลเป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับ
บุคลากรภายใน 
 
 
 

ก.ค. 58 
เป็นต้นไป 

 
 

 

มีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบทั้ง 
4 ด้านใน
รูปแบบ
แฟ้มข้อมูล 

ครบทุกองค์
ประ 
กอบ- 
(4 แฟ้ม) 
 
 

- เอกสาร
ข้อมูล 
 
 
 
 

- KM team 
(10 คน) 
CKO 1 คน 
KP 9 คน 



 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรภายนอก 
     - แผ่นประชาสัมพันธ์ติดลิฟต์ 

ก.ค. 58 
เป็นต้นไป 

 
 
 

 

จ านวนการผลิต
แผ่น
ประชาสัมพันธ์
แผ่นติดลิฟต์ 

เดือนละ 
20 ใบ 

 

- แผ่น
ประชาสัม
พันธ์ติด
ลิฟต์ 

- KM team 
(10 คน) 
CKO 1 คน 
KP 9 คน 

     - เว็บไซต์โรงพยาบาลต ารวจ 
www.policehospital.org 

ยอดผู้เข้าชม
เว็บไซต์ 

> 100 คน 
 

- ระบบ
สารสนเทศ 

     - งานมหกรรมคุณภาพ ประจ าปี 
2558 
 

ประชุม 
จ านวนผู้เข้าร่วม 
 

> 150 คน 
 

- เวที
ประชุม
วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

http://www.policehospital.org/


 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. การเรียนรู้ (Learning) 1. พัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็นรพ.ต้นแบบ
ด้านโภชนบ าบัดโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิต ระดับประเทศ 

ก.ค. 58 
เป็นต้นไป 

 

คะแนนรวมของ
แต่ละ
องค์ประกอบ
ผ่านการ
ประเมินระดับดี
มาก 

ตั้งแต่ร้อยละ 
80 
 
 
 

แบบ
ประเมิน 
 
 
 

- KM team 
(10 คน) 
CKO 1 คน 
KP 9 คน 

2. พัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็นรพ.ต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้ในระดับประเทศ 

หน่วยงาน
ภายนอกขอเข้า
รับการเยี่ยมชม
ดูงาน 

อย่างน้อย 2 
หน่วยงาน/ปี 

การเยี่ยม
ชมดูงาน 

        

ตรวจแล้วถูกต้อง 

พ.ต.อ.หญิง 

 (ภิญญดา  มานะวัชรเดช) 
   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.  

 



กระบวนการบรหิารจดัการความรู ้

โรงพยาบาลตน้แบบดา้นโภชนบ าบดั

โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง 

ระดบัเขตสขุภาพ

ว่าที่พ.ต.ต.หญิง อรญัญา พรหมคีรี

โภชนากร สบ2 กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.



วสิยัทศัน์ :

เป็นกลุม่งานหลกัในการผลติ บริการอาหารและ

สง่เสริมสุขภาพ ดา้นโภชนาการระดบัสากล เพื่อสุขภาพที่ดี

ของต ารวจและประชาชน



เป้าหมาย : 

1. ผลติและใหบ้ริการอาหารแก่ผูป่้วย ภายใตข้อ้จ ากดั

ของภาวะโรคใหเ้หมาะสมกบัพยาธสิภาพของผูป่้วย

2. พฒันาองคค์วามรู ้/ นวตักรรมดา้นโภชนาการและ

โภชนบ าบดั เพื่อบริการผูป่้วยรวมถงึการส่งเสริม

สุขภาพใหก้บัขา้ราชการต ารวจและประชาชน

3. ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยรีะบบ

สารสนเทศ ใหเ้ครือข่ายหรือผูร้บับริการมคีุณภาพ

ชีวติที่ดขีึ้น



หน่วยงานรบัผิดชอบกลยทุธ ์:

หน่วยโภชนบ าบดั กลุม่งานโภชนาการ รพ.ตร.



เป้าหมาย KM (Desire State) :

เพื่อเป็นโรงพยาบาลตน้แบบดา้นโภชนบ าบดั

โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง ระดบัเขตสุขภาพ



ตวัช้ีวดั :

คะแนนรวมท ัง้ 4 องคป์ระกอบรวมกนัผ่านเกณฑ์

ประเมนิระดบัดมีาก (ตัง้แต่รอ้ยละ 80)



KM team

พ.ต.อ.หญิง ภิญญดา มานะวชัรเดช

หวัหนา้กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.

Chief

Knowledge

Officer

(CKO)



KM team

1. พ.ต.ท.หญิง ศราวรณ์ คชโสภณ

2. พ.ต.ท.หญิง ชนพัฒน์ วีระโสภณ

3. พ.ต.ท.หญิง พลิาสินี ชปารังษี

4. พ.ต.ท.หญิง พรินทรด์า หอมยก

5. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง อรัญญา พรหมคีรี

6. ร.ต.ท.หญิง ยุวา ทุ่งอ่วน

7. ว่าที่ร.ต.ท.หญิง ญานิศา วงศ์บุญทิพย์

8. ว่าที่ร.ต.ท.หญิง ปาจรีย์ เก่งพฤทธ์ิ

9. นางสาว ชนนี บุญมาก

Knowledge 

Practitioner

(KP)



โครงการพฒันาโรงพยาบาลตน้แบบดา้นโภชนบ าบดั

โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง

คือ โครงการที่ส านักโภชนาการไดจ้ดัท าข้ึน เพือ่คดัเลือกโรงพยาบาล

ที่เป็นแหล่งเรียนรู ้ตน้แบบในการด าเนินกจิกรรม

การใหค้ าปรึกษาดา้นโภชนบ าบดัโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง

และสามารถถา่ยทอดขยายผลสู่โรงพยาบาลอืน่ๆต่อไปได้



แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan)



1. การบ่งช้ีความรู ้(Knowledge Identification)  

1. องคค์วามรูเ้กี่ยวกบั

โรคเบาหวาน

ความดนัโลหิตสูง

โภชนาการและโภชนบ าบดั

โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูงผลของโรค

ต่อสุขภาพ

สาเหต,ุ อาการ

ของโรค

กระบวนการจดัการความรู ้



1. การบ่งช้ีความรู ้(Knowledge Identification) (ต่อ)  

2. องคค์วามรูเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบการประเมิน

องคป์ระกอบที ่ 1 นโยบายและเป้าหมายทีแ่สดงถงึการด าเนินงานดา้น

โภชนบ าบดัทางการแพทย ์ คะแนนเตม็ 13 คะแนน ได ้ 11 คะแนน

องคป์ระกอบที ่ 2 กระบวนการใหโ้ภชนบ าบดัทางการแพทย์

คะแนนเตม็ 42 คะแนน ได ้37 คะแนน

องคป์ระกอบที ่ 3 การสนับสนุนการด าเนินงานดา้นโภชนบ าบดัทางการแพทย์

คะแนนเตม็ 18 คะแนนได ้14 คะแนน

องคป์ระกอบที ่ 4 ระบบเครอืข่าย การเยีย่มบา้นและการใหค้วามรูด้า้นโภชนบ าบดั 

คะแนนเตม็ 27 คะแนน ได ้18 คะแนน



วิธีการสู่ความส าเร็จ

ประชุมบุคลากรเร่ือง ข ัน้ตอนการพฒันาโรงพยาบาลตน้แบบ

ดา้นโภชนบ าบดัโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง

ระยะเวลา : มกราคม 2558



ตวัช้ีวดั :

จ านวนโภชนากรที่เขา้ร่วมการประชุม
เป้าหมาย : 10 คน

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ :

Tacit Knowledge (TK) = ความรูท้ี่ฝงัอยู่ในตวับุคคล/ประสบการณ์

Explicit Knowledge (EK) = ความรูท้ี่เป็นรูปธรรม เช่น หนงัสือ ต าราวชิาการ 

แหล่งสืบคน้ขอ้มูลในอนิเตอรเ์น็ต

งบประมาณ : -

ผูร้บัผิดชอบ : KM Team



2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้

(Knowledge Creation and Acquisition)

1. สืบคน้ขอ้มูลจาก

Tacit Knowledge

อนิเตอรเ์น็ต

จากคู่มือ/ต ารา/เอกสาร



ตวัช้ีวดั :

- จ านวนแหล่งความรูท้ี่สบืคน้

- จ านวนโภชนากรที่ใชอ้า้งอิง

เป้าหมาย :

- มากกว่า 2 แหล่ง

- 10 คน

ระยะเวลา : กุมภาพนัธ ์- มนีาคม 2558

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ :

Tacit Knowledge (TK) = ความรูท้ีฝ่งัอยู่ในตวับคุคล/ประสบการณ์

Explicit Knowledge (EK) = ความรูท้ีเ่ป็นรูปธรรม เช่น หนงัสอื

ต าราวชิาการ แหลง่สบืคน้ขอ้มลูในอินเตอรเ์น็ต



2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้

(Knowledge Creation and Acquisition) (ต่อ)

2. รวบรวมขอ้มูลจาก

หน่วยงานอืน่ที่เกีย่วขอ้ง

OPD

IPD

หน่วยเยี่ยมบา้น

หน่วยเวชระเบียน



ตวัช้ีวดั :

แหล่งขอ้มลูจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

เป้าหมาย :

4 หน่วยงาน

ระยะเวลา : กุมภาพนัธ ์- มนีาคม 2558

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ :

Tacit Knowledge (TK) = ความรูท้ีฝ่งัอยู่ในตวับคุคล/ประสบการณ์

Explicit Knowledge (EK) = ทะเบยีนประวตัผูิป่้วย แบบฟอรม์การ

ประเมนิการใหโ้ภชนบ าบดั



3. การจดัการความรูใ้หเ้ป็นระบบ

(Knowledge Organization)

วิธีการสู่ความส าเร็จ

จดัการขอ้มลูที่รวบรวมไดท้ ัง้หมด ใหเ้ป็นระบบ

ตามองคป์ระกอบการประเมนิ

องคป์ระกอบท่ี 1 นโยบายและเป้าหมายท่ีแสดงถึงการด าเนินงานดา้นโภชนบ าบดัทางการแพทย์

องคป์ระกอบท่ี 2 กระบวนการใหโ้ภชนบ าบดัทางการแพทย์

องคป์ระกอบท่ี 3 การสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นโภชนบ าบดัทางการแพทย์

องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบเครือข่าย การเย่ียมบา้นและการใหค้วามรูด้า้นโภชนบ าบดั



ตวัช้ีวดั :

มฐีานขอ้มลูเกี่ยวกบัองคป์ระกอบทัง้ 4 

ดา้นในรูปแบบแฟ้มขอ้มลู

เป้าหมาย :

ครบทุกองคป์ระกอบ

(4 แฟ้ม)

ระยะเวลา : เมษายน - มถิุนายน 2558

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ :

Tacit Knowledge (TK) = ความรูท้ีฝ่งัอยู่ในตวับคุคล/ประสบการณ์

Explicit Knowledge (EK) = คู่มอืแนวทางการประเมนิโรงพยาบาลดา้น

โภชนบ าบดัฯ, เอกสารรายงานการประชมุ, แบบฟอรม์การประเมนิการให ้

โภชนบ าบดั



4. การประมวลและกล ัน่กรองความรู ้

(Knowledge Codification and Refinement)

วิธีการสู่ความส าเร็จ

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน

(ทีมโภชนากร)



ตวัช้ีวดั :

จ านวนโภชนากรที่เขา้ร่วมประชุม

ระดมสมอง

เป้าหมาย : 10 คน

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ :

- การประชุม/เสวนาภายในหน่วยงาน

ระยะเวลา : กรกฎาคม 2558



4. การประมวลและกล ัน่กรองความรู ้

(Knowledge Codification and Refinement) (ต่อ)

วิธีการสูค่วามส าเรจ็

2. ประเมนิผลจากหน่วยงานภายนอก

- บคุลากรจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข

- บคุลากรจากสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล

- บคุลากรจากโรงพยาบาลเครือข่าย



ตวัช้ีวดั :

คะแนนทัง้ 4 องคป์ระกอบรวมกนั

ผ่านเกณฑป์ระเมนิระดบัดีมาก

เป้าหมาย :

ตัง้แต่ 80 คะแนนขึ้นไป

ระยะเวลา : กรกฎาคม 2558

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ :

- การประชมุ/เสวนาร่วมกบัหน่วยงานภายนอก, 

เกณฑม์าตรฐานการประเมนิโรงพยาบาลตน้แบบดา้น

โภชนบ าบดั โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง



5. การเขา้ถงึความรู ้(Knowledge Access)

วิธีการสู่ความส าเร็จ

มฐีานขอ้มลูเป็นแหล่งอา้งอิง

ส  าหรบับุคลากรภายใน



ตวัช้ีวดั :

มฐีานขอ้มลูเกี่ยวกบัองคป์ระกอบทัง้

4 ดา้นในรูปแบบแฟ้มขอ้มลู

เป้าหมาย :

ครบทุกองคป์ระกอบ

(4 แฟ้ม)

ระยะเวลา : กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ : แฟ้มขอ้มลูท ัง้ 4 

องคป์ระกอบ



6. การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing)

ถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่บุคลากรภายนอก

แผ่นประชาสมัพนัธต์ิดลฟิต ์

เวบ็ไซตโ์รงพยาบาลต ารวจ www.policehospital.org

งานมหกรรมคุณภาพ ประจ าปี 2558

http://www.policehospital.org/


6. การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing)

วธีิการสู่ความส าเร็จ ตวัชี้วดั เป้าหมาย เครือ่งมอื/อปุกรณ์

ถ่ายทอดองคค์วามรูสู่้บคุลากรภายนอก

- แผ่นประชาสมัพนัธต์ดิลฟิต์

จ  านวนการผลติแผ่น

ประชาสมัพนัธแ์ผ่น

ตดิลฟิต์

เดอืนละ

2 เรือ่ง

- แผ่น

ประชาสมัพนัธต์ดิ

ลฟิต์

- เวบ็ไซตโ์รงพยาบาลต ารวจ

www.policehospital.org
ยอดผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ > 100 คน - ระบบสารสนเทศ

- งานมหกรรมคณุภาพ ประจ าปี 58 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ
> 150 คน

- เวทปีระชมุ

วชิาการ

http://www.policehospital.org/


7. การเรยีนรู ้(Learning)

วิธีการสู่ความส าเร็จ

1. พฒันาต่อยอดเพือ่เป็นโรงพยาบาลตน้แบบดา้นโภชนบ าบดั

โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ระดบัประเทศ



ตวัช้ีวดั :

คะแนนรวมของแต่ละองคป์ระกอบผ่าน

การประเมนิระดบัดีมาก

เป้าหมาย :

ตัง้แต่รอ้ยละ 80

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ : เกณฑม์าตรฐาน

การประเมนิโรงพยาบาลตน้แบบดา้นโภชนบ าบดั

โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง

ระยะเวลา : สงิหาคม 2558 เป็นตน้ไป



7. การเรยีนรู ้(Learning)

วิธีการสู่ความส าเร็จ

2. พฒันาต่อยอดเพือ่เป็นโรงพยาบาลตน้แบบแห่งการเรียนรูใ้น

ระดบัประเทศในปี 2560



ตวัช้ีวดั :

หน่วยงานภายนอกขอเขา้รบัการเยี่ยมชม

ดูงาน

เป้าหมาย :

อย่างนอ้ย 2 หน่วยงาน/ปี

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ : เอกสารขอรบัการเยี่ยมชม

ภายในหน่วยงาน, แบบบนัทึกผูเ้ขา้เยี่ยมชมดูงาน

ระยะเวลา : สงิหาคม 2558 เป็นตน้ไป



ถือว่า โรงพยาบาลต ารวจเป็นโรงพยาบาลตน้แบบ

ดา้นโภชนบ าบดั โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง

ระดบัเขตสุขภาพ

โดยผ่านเกณฑม์าตรฐานการประเมินทัง้ 4 องคป์ระกอบ





บทเรยีนที่ไดร้บั

จากการตรวจประเมินเพือ่รบัรองโรงพยาบาลตน้แบบ 

ดา้นโภชนบ าบดัโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ส่งผลใหก้ลุ่มงาน

โภชนาการ โรงพยาบาลต ารวจ ไดพ้ฒันาต่อยอดกระบวนการบริหาร

จดัการความรูท้ี่ดี  มีการพฒันาองคค์วามรู ้/ นวตักรรม / งานวิจยั /

สื่อการเรียนรู ้และสรา้งภาคีเครือข่าย เพื่อบริการผูป่้วยรวมถึงการ

ส่งเสริมสุขภาพใหก้บัขา้ราชการต ารวจและประชาชนและสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่มี น้ัน ให ้

เครือข่ายหรือผูร้บับริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน



จบการน าเสนอ


