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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 

 

   1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในทีมงานการพัฒนาและติดตามการใช้งานระบบ 

ตู้อัจฉริยะ (SMART OPD) ระบบบริการผู้ป่วยนอก ซ่ึงระบบดังกล่าวไดมี้เจ้าหน้าทีป่ระจำของแต่ละหน่วยงาน 
แตเ่นื่องด้วยเจ้าหน้าที่ประจำอาจมีการเปลี่ยนเวรหมุนเวียนกันไป จึงทำให้การใช้งานระบบอาจจะยังมีความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกันได้ และด้วยตู้ดังกล่าวเป็นตู้ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกในช่วงเวลาเช้าที่มีคนผู้ป่วยมาใช้บริการ
เป็นจำนวนมาก ทำให้การแก้ไขปัญหาหน้างานอาจจะล่าช้าหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้  
  ดังนั้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแนวคิดในจัดการให้ความรู้เทคนคิวิธีการการแก้ปัญหาให้แก่
เจ้าหน้าทีป่ระจำของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการของผู้ป่วยนอก และ
สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

 
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

 
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน ระบบ SmartOPD สำหรับบริการผู้ป่วยนอก  

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ 1 กรกฎาคม 2565 
 

แบบฟอรม์การจดัการความรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการกระบวนการดูแลผู้ป่วยนอก  
2.พัฒนากระบวนการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
3.พัฒนาศักภาพให้แกเ่จ้าหน้าทีป่ระจำของแต่ละหน่วยงาน และบุคลากรให้มีทักษะในด้านเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน 
 

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     
1.เพ่ือให้เจา้หน้าทีป่ระจำของแต่ละหน่วยงาน สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือลด

ระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการของผู้ป่วยนอก  
2.เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานไดศ้ึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบ ไปใน

ทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
3.มีคู่มือการใช้งานในระบบตู้อัจฉริยะ (SMART OPD) 

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

  Success Story Telling (SST)   (กรณีเลือกข้อนี้ให้ใส่ข้อมูลตามตารางข้อ 5.1) 
  The World Cafe  (กรณีเลือกข้อนี้ให้ใส่ข้อมูลตามตารางข้อ 5.2) 
 

      5. กระบวนการจัดการความรู้  (Share & Learn) 
5.2 The World Cafe 
 

ผู้เล่าเรื่อง 
(Narrator) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Share & Learn) 

เทคนิค/วิธีการ 
(Action) 

คุณภาสกร - การเปลี่ยนกระดาษคิวทีห่น้าตู้คีย์ออส บางครั้ง
ใส่กระดาษผิดด้าน ทำให้ปริ้นไม่ออก 
 
- เจ้าหน้าที่ประจำจุด หาตัวเปิดแป้นคีย์บอร์ด  
ไม่เจอในกรณีท่ีต้องการพิมพ์ข้อความลงบนจอตู้
คีย์ออส  

- แนะนำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุด ใส่กระดาษ
ให้ถูกต้อง โดยตอนใส่กระดาษให้ใส่แบบหงาย
หน้ากระดาษขึ้นเพ่ือให้เครื่องเผาความร้อนได้ 
- แนะนำโดยใช้วิธีการปักหมุด Pin to 
Taskbar เพ่ือให้ใช้งานในรอบต่อไปได้อย่าง
สะดวก 

คุณภัทรพงศ์   - การใส่รหัสเข้าระบบตู้คีย์ออส ในกรณีทีร่หัสเข้า
ใช้งานระบบหลุด เจ้าหน้าที่ประจำจุดไม่ทราบถึง
รหัสเข้าใช้งานเครื่องเพราะไม่ได้อยู่ประจำหน้า
เครื่องทุกวัน  
- การตั้งค่าสิทธิสำหรับตู้ payment ของ
หนว่ยงานการเงนิเจ้าหน้าที่ประจำจุดการเงินไม่
ทราบขัน้ตอนเมนวูิธีการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ  

- แนะนำวิธีการเข้าดูรหัสตรงจุดหลังเครื่องให้
ตรงกับรหัสที่ใช้ login และเวลาเลขหลุดให้ใส่
เลขนั้นซ้ำไปอีกรอบ 
 
- จัดทำคูม่ือวิธีการแนะนำการตั้งค่า 
payment ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดของการเงิน 

คุณธราธิป - การใช้งานระบบ Smartcard ของงานสิทธิ์
ประโยชน์ ตู้สำหรับการใช้งาน Smartcard ใน
กรณีท่ีเครื่องมีปัญหาหรือได้เครื่องใหมม่าติดตั้ง
จะมีการตั้งค่ามีวิธีการขั้นตอนที่ยุ่งยาก  

- จัดทำคู่มือวิธีการขัน้ตอนสำหรับการลง
โปรแกรมเครื่องใหม่ ให้ทกุคนในหน่วยงาน
เข้าใจตรงกัน  
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คุณปริวัฒ - เจ้าหน้าที่ประจำจุด หาตัวเปิดแป้นคีย์บอร์ด  
ไม่เจอในกรณีท่ีต้องการพิมพ์ข้อความลงบนจอตู้
คีย์ออส 
- การสแกนบัตรคิวหน้าตู้คีย์ออส ไม่สามารถ 
สแกนรับบัตรคิวได้ เนื่องจากมีรายชื่อเก่าค้างอยู่
ที่หน้าจอ 

- แนะนำโดยใช้วิธีการปักหมุด Pin to 
Taskbar เพ่ือให้ใช้งานในรอบต่อไปได้อย่าง
สะดวก 
- แนะนำเจ้าหน้าที่ห้องตู้ให้กดปุ่มยกเลิกไป
ก่อน แล้วทำการสแกนบัตรคิวใหม ่

คุณวรางคณา  - การตั้งค่าสิทธิสำหรับตู้ payment ของการเงิน
เจ้าหน้าที่ประจำจุดการเงินไม่รู้ขัน้ตอนเมนู
วิธีการตั้งค่า 
- ตู้คียอ๊์อดไม่สามารถใช้งานระบบ EMR ได้ 
ระบบขึ้นแจ้งเตือนเกี่ยวกับ connect internet  
 

- จัดทำคูม่ือวิธีการแนะนำการตั้งค่า 
payment ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดของการเงนิ 
 
- ตรวจสอบระบบ Wifi ของตู้คีย์อ๊อดว่า
เชื่อมต่อกับ Wifi ชื่อ Wi-MSMC หรือไม่
และติ๊ก Auto Connect ด้วย และแนะนำ
วิธีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ประจำตู้ 

คุณจำรอง - การสแกนบัตรคิวหน้าตู้คีย์ออส ไม่สามารถ 
สแกนรับบัตรคิวได้ เนื่องจากมีรายชื่อเก่าค้างอยู่
ที่หน้าจอ 
- การตั้งค่าสิทธิสำหรับตู้ payment ของ
หนว่ยงานการเงินเจ้าหน้าที่ประจำจุดการเงินไม่
ทราบขัน้ตอนเมนวูิธีการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ 

-แนะนำเจ้าหน้าที่ห้องตู้ให้กดปุ่มยกเลิกไป
ก่อน แล้วทำการสแกนบัตรคิวใหม ่
 
- จัดทำคูม่ือวิธีการแนะนำการตั้งค่า 
payment ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดของการเงนิ 

คุณกัญญาภัทร - การเปลี่ยนกระดาษคิวทีห่น้าตู้คีย์ออส บางครั้ง
ใส่กระดาษผิดด้าน ทำให้ปริ้นไม่ออก 
 

- แนะนำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุด ใส่กระดาษ
ให้ถูกต้อง โดยตอนใส่กระดาษให้ใส่แบบหงาย
หน้ากระดาษขึ้นเพ่ือให้เครื่องเผาความร้อนได้ 

คุณณัฐดนัย - เสียงเรียกคิวไม่ออก การเรียกคิวเข้าห้องตรวจ 
จอแสดงผลระบบ SmartOPD  หน้าห้องตรวจ
แพทย์กับจอแสดงผลเรียกคิวเคาเตอร์พยาบาล
เข้าห้องตรวจ เมื่อเปิดใช้งานแล้วเสียงไม่ได้ออก 
เนื่องจากเปิดคิวสลับกัน  

- ให้ตรวจเช็ควิธีการเปิดจอแสดงผลคิวที่
บอร์ดของแต่ละเครื่องให้ตรงกัน แล้วเสียงจะ
ออกตามปกติ 

คุณศิริชัย - ตู้คีย์อ๊อดไม่สามารถใช้งานระบบ EMR ได้ 
ระบบขึ้นแจ้งเตือนเกี่ยวกับ connect internet  
  
 

- ตรวจสอบระบบ Wifi ของตู้คีย์อ๊อดว่า
เชื่อมต่อกับ Wifi ชื่อ Wi-MSMC หรือไม่
และติ๊ก Auto Connect ด้วย และแนะนำ
วิธีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ประจำตู้ 
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6.สรุปความถี่ (ข้อมูลที่ได้มาจากข้อ 5.1 หรือ 5.2) 
 

เรื่อง จำนวนความถี่ 

1.ให้คำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหา 7 

2.จัดทำคู่มือวิธีการแนะนำการตั้งค่าต่าง ๆ 4 

3.ตรวจสอบการใช้งานระบบเบื้องต้น 2 

  

  

  

  

  

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

1. ให้คำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหา  
2. จัดทำคู่มือวิธีการแนะนำการตั้งค่าต่าง ๆ  
3. ตรวจสอบการใช้งานระบบเบื้องต้น         

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

 - จากการดำเนินการจัดทำ KM ในครั้งนี้ ทำใหเ้จ้าหน้าที่ประจำจุดและบุคลากรในหน่วยงาน ทราบ
ถึงปัญหา ขั้นตอน วิธีการในการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและช่วยให้ระบบการ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
 
10. สรุปผลการนำเทคนิคไปปฏิบัติใช้ 

- จากการนำเทคนิคไปปฏิบัติใช้ ลดความแออัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องเจอกับผู้ป่วย
นอกและระยะเวลาการรอคอย ถ้าเกิดระบบมีปัญหาอาจจะใช้เวลาแก้นาน ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ดำเนินการ km ครั้งนี้ 
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11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานของท่านได้อย่างไร 
- สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานทีใ่ห้บริการแก่ผู้ป่วยนอก และช่วยอำนวยความสะดวกในการ 

ให้บริการในแต่ละจุดของการคัดกรองผู้ป่วย และยังลดภาระงานของแต่ละบุคคลให้ทุกคนกระจายงานกันไป
และเพ่ือสามารถทำงานแทนกันได้ 
 

2. ท่านสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้อย่างไร 
- สนับสนุนองค์กรในด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก การพัฒนาและยกระดับองค์กรอย่างสร้างสรรค ์

และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านิยม (Core 
Value) ขององค์กร การพัฒนาองค์กรควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นจะทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
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12. ภาพประกอบการทำกิจกรรม  
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