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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
1. นางสาววิรังรอง  ฤทธิ์มาก  ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
2. นายเฉลิม    สุวรรณะ คุณอำนวย ( Facilitator)  
3. นางสาวกัญญาภัทร  พธนะภาคิน คุณลิขิต (Note Taker) 
4. นางวรางคณา  อายุคง  คุณกิจ 
5. นายวรวิช  อายุคง  คุณกิจ  
6. นายจำรอง  ชาวบล  คุณกิจ  
7. นายวรกต  ยุพงษ์  คุณกิจ  
8. นายปริวัฒ  อ่ิมอุระ  คุณกิจ  
9. นายภาสกร  มาตรง  คุณกิจ  
10. นายวรากร  แว่นแก้ว  คุณกิจ 
11. นายภัทรพงศ์   เหล่าจาน คุณกิจ 
12. นายธราธิป   สามิภักดิ์ คุณกิจ 
13. นางสาวจิตรานุช  จันทอง  คุณกิจ 
14. นายณัฐดนัย    พุกกะณะวนิชย์ คุณกิจ 
15. นายศิริชัย     บำรุงสุข  คุณกิจ 
16. นายธงชัย  วันอารยี์  คุณกิจ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้

แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19       
เพ่ือรองรับงานบริการด้านการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ ซึ่งระบบดังกล่าว       
ใช้ระบบ HIS ของโรงพยาบาล (EMR Soft) เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ moph immunization ของกระทรวง
สาธารณสุข โดย ต้องมีการจัดการ ระบบการฉีดและส่งข้อมูลขึ้นส่วนกลางและสรุปข้อมูลในแต่ละวัน ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการ และเพ่ือ
ความเข้าใจในระบบการทำงานที่ถูกต้องตรงกัน จึงได้ดำเนินการจัดทำ KM เรื่อง การตรวจสอบข้อมูล
ผู้รับบริการฉีดวัคซีน (COVID-19) ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ดำเนินการคือ 1.การใช้ระบบ VPN เพ่ือรองรับระบบการ
ใช้งานระบบโรงพยาบาลในการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีน 2.การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีน 

 
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีน (COVID-19)  
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ 13 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์การจดัการความรู้ 
 



KM - MSMC  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. บุคลากรภายในหน่วยงานที่ตอ้งเข้าเวรประจำวัน ได้มีความเข้าใจในการตรวจเช็คข้อมูลให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
    
3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     

1. บุคลากรไอทปีระจำศูนย์ ฯ สามารถตรวจเช็คอาการเบื้องต้นของระบบศูนย์ฉีดวัคซีนได้ 
  2. บุคลากรไอทปีระจำศูนย์ ฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
  3. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 1 ชุด 
 

4. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  The World Cafe (กรณีเลือกข้อนี้ให้ใส่ข้อมูลตามตารางข้อ 5.2) 
 

5. กระบวนการจัดการความรู้  (Share & Learn) 
 

5.2 The World Cafe 
 

ผู้เล่าเรื่อง 
(Narrator) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Share & Learn) 

เทคนิค/วิธีการ 
(Action) 

คุณวรางคณา   -ตรวจเช็คข้อมูลในระบบ เลขบัตรประชาชน
ผิดไม่สามารถคีย์เข้าระบบได้ จากรายชื่อที่ส่ง
มาให้คีย์ 
- เข้าใช้งานระบบ emr ไม่ได้จากการ VPN 

- ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ส่งข้อมูลมา
ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อน
วันฉีดเพ่ือลดความผิดพลาดข้อมูล 
-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดใน
การ VPN ในการเข้าใช้ EMR 

คุณภาสกร - เครื่องอ่าน qr code ไม่ทำงาน 
จุดคัดกรอง รายการ น้ำหนัก ความดัน ไม่ขึ้น
(งานสิทธิ์ส่งชื่อไม่ทัน คนไข้ลัดจุด) 

-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุด
สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
 

คุณจำรอง  - เข้าใช้งานระบบ emr ไม่ได้จากการ VPN 
-วันเดือนปีเกิดผิดไม่สามารถคีย์ข้อมูลเข้า
ระบบ ไม่ได้ จากรายชื่อที่ส่งมาให้คีย์ 

-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดใน
การ VPN ในการเข้าใช้ EMR 
- ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ส่งข้อมูลมา
ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อน
วันฉีดเพ่ือลดความผิดพลาดข้อมูล 

คุณวรวิช - เข้าใช้งานระบบ emr ไม่ได้จากการ VPN 
-ข้อมูลส่วนตัวไม่ตรง เช่น ชื่อ สกุล วดป เกิด 
ผิดจากการส่งข้อมูลมาจากส่วนกลาง 
- ผู้รับบริการ ต้องการสอบถาม รายละเอียด
และผลข้างเคียงเพ่ิม  

-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดใน
การ VPN ในการเข้าใช้ EMR 
- ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ส่งข้อมูลมา
ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อน
วันฉีดเพ่ือลดความผิดพลาดข้อมูล 
-ประสานงานผู้เชียวชาญมาให้ข้อมูลใน
เรื่องดังกล่าว 

คุณปริวัฒ  -เบอร์โทรส่งผิดข้อมูลมาผิดจึงไม่สามารถแจ้ง
ข้อมูล เมื่อมีการเลื่อนนัดได้หรือแจ้งข้อมูล

- ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ส่งข้อมูลมา
ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อน 



KM - MSMC  

วัคซีนได้ 
- เครื่องอ่าน qr code ไม่ทำงาน 
จุดคัดกรอง รายการ น้ำหนัก ความดัน ไม่ขึ้น
(งานสิทธิ์ส่งชื่อไม่ทัน คนไข้ลัดจุด) 

 
-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุด
สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

คุณวรากร  -ผู้รับบริการไม่ทราบว่าตัวเองได้รับสิทธิอะไร
ในการมาฉีดวัคซีน เนื่องจาก App หมอพร้อม
มีการปรับเปลี่ยน App บางทีข้อมูลไม่ข้ึนโชว์ 

-ประชาสัมพันธ์และให้เบอร์โทรเพ่ือ
สอบถามข้อมูลล่วงหน้าก่อนมารับการ
ฉีดวัคซนี 

คุณภัทรพงศ์ -ข้อมูลส่วนตัวไม่ตรง เช่น ชื่อ สกุล วดป เกิด 
ผิดจากการส่งข้อมูลมาจากส่วนกลาง 
- ผู้รับบริการ ต้องการสอบถาม รายละเอียด
และผลข้างเคียงเพ่ิม  

- ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ส่งข้อมูลมา
ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อน 
-ประสานงานผู้เชียวชาญมาให้ข้อมูลใน
เรื่องดังกล่าว 

คุณวรกต -ผู้รับบริการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในจุด
บริการบางจุด 

-แนะนำข้อมูลการเข้ารับการฉีดวัคซีน
ตั้งแต่จุดบริการจุดแรก 

คุณณัฐดนัย - เข้าใช้งานระบบ emr ไม่ได้จากการ VPN 
- ผู้รับบริการเข้าใจว่ามีการ walk-in ในการ
มาฉีด  

-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดใน
การ VPN ในการเข้าใช้ EMR 
-ประชาสัมพันธ์และให้เบอร์โทรเพ่ือ
สอบถามข้อมูลล่วงหน้าก่อนมารับการ
ฉีดวัคซีน 

คุณกัญญาภัทร - ผู้รับบริการโดนดึงไปที่อ่ืนแต่จำคิวที่นี่ พอ
มาถึงมีนัดที่อ่ืน ไม่ใช่ รพ.ศูนย์การแพทย์ ฯ 

-ประชาสัมพันธ์และให้เบอร์โทรเพ่ือ
สอบถามข้อมูลล่วงหน้าก่อนมารับการ
ฉีดวัคซีน 

คุณเฉลิม - เข้าใช้งานระบบ emr ไม่ได้จากการ VPN 
- เครื่องอ่าน qr code ไม่ทำงาน 
จุดคัดกรอง รายการ น้ำหนัก ความดัน ไม่ขึ้น
(งานสิทธิ์ส่งชื่อไม่ทัน คนไข้ลัดจุด) 

-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดใน
การ VPN ในการเข้าใช้ EMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KM - MSMC  

 
6.สรุปความถี่ (ข้อมูลที่ได้มาจากข้อ 5.1 หรือ 5.2) 
 

เรื่อง จำนวนความถี่ 
1.ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ส่งข้อมูลมาตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อนวันฉีดเพ่ือ
ลดความผิดพลาดข้อมูล 

5 

2.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดในการ VPN ในการเข้าใช้ EMR 4 

3.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 2 

4.ประสานงานผู้เชียวชาญมาให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว 2 

5.ประชาสัมพันธ์และให้เบอร์โทรเพ่ือสอบถามข้อมูลล่วงหน้าก่อนมารับการฉีดวัคซีน 3 

6.แนะนำข้อมูลการเข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่จุดบริการจุดแรก 2 

  

  

  
 

7. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.6                          
(โดยเรียงจากความถี่ท่ีได้จากข้อ 6 จากความถี่มากสุดไปหาน้อยสุด)   

1. ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ส่งข้อมูลมาตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อนวันฉีดเพ่ือลดความ
ผิดพลาดข้อมูล     

2. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดในการ VPN ในการเข้าใช้ EMR  
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น         
4. ประสานงานผู้เชียวชาญมาให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว      
5. ประชาสัมพันธ์และให้เบอร์โทรเพื่อสอบถามข้อมูลล่วงหน้าก่อนมารับการฉีดวัคซีน 
6. แนะนำข้อมูลการเข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่จุดบริการจุดแรก 

 

8. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน)  
                คู่มือ 
       แผ่นพับ 
 และ   มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านโปรแกรมหรือระบบต่างๆ..เมื่อวันที่..(ระบุ).................................  
เพื่อการตรวจสอบ (พร้อมปริ้นเอกสารแนบ หน้า website KM หน่วยงานมาด้วย)  
 

9. ผลจากการดำเนินการทำกิจกรรม KM  
 จากการดำเนินการจัดทำ km ในครั้งนี้ ทำให้บุคลากรในหน่วยงาน ทราบถึงขั้นตอน วิธีการในการ
ตรวจสอบผู้รับการฉีดวัคซีน การปรับปรุงข้อมูล และการเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อระบบ EMR 
ในแต่ละวัน ได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา เมื่อระบบหยุดการเชื่อมต่อ หรือไม่สามารถเข้าใช้งาน ระบบ
EMR ได้ โดยมีการประสาน สอบถามผ่านระบบ line group ของหน่วยงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 
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10. สรุปผลการนำเทคนิคไปปฏิบัติใช้ 
 จากการนำเทคนิคไปปฏิบัติใช้ ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยตรวจสอบรายชื่อที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การ Flow คนไข้ทำได้รวดเร็ว ไม่ต่อคิวยาว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ดำเนินการ km ครั้งนี้ 
 

11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานของท่านได้อย่างไร 

- สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงาน ลดภาระงานของแต่ละบุคคลให้กระจายกันไปทุกคน        
เพ่ือสามารถทำงานแทนกันได้ 

 

2. ท่านสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้อย่างไร 
- สนับสนุนองค์กรในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติของรัฐบาล ในการเร่งฉีดวัคซีน

ป้องกัน โควิด-19 
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12. ภาพประกอบการทำกิจกรรม  
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    .................................................................... 

(นายเฉลิม  สุวรรณะ 
หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 


