
 

 

ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
ชื่อเจ้าของผลงาน นายดิษฐพล  ใจซื่อ  

สังกัดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 
เบอร์โทร 087-9508076 E-mail Dittaphol@smnc.ac.th 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี / ที่เป็นเลิศ  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพในยุคศตวรรษ

ที่ 21 จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงมากที่สุด การน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจึง
เป็นสิ่งสนับสนุนส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นและ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

บริบทของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ใน
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อปี 
พ.ศ. 2526 จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มี
ปณิธานของวิทยาลัย คือ “ปัญญาเลิศ  เทิดคุณธรรม น าคุณภาพ”  และด าเนินการ
ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ การบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ มีการ
พัฒนาและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การผลิตวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรก็ตามจาก
ผลการด าเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ คือ การมีรูปแบบหรือ
วิธีปฏิบัติในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพียงพอ  
คนในองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ ประสบการณ์และแนวทางในการน าองค์ความรู้จาก



งานวิจัยและการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง
ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลยังมีข้อจ ากัดในการใช้กับผู้รับบริการจริง ส่งผลให้
จ านวนผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการพยาบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
และมีคุณภาพไม่เพียงพอในการพยาบาลกับผู้รับบริการจริง  

จากปัญหาดังกล่าวชุมชนนักปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จึงได้ศึกษา
และน าแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้เพ่ือการพัฒนาแนวปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ปีพ.ศ.2561-2563 
ซึ่งผลจากการด าเนินการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองปัญหาและสอดคล้องกับความ
ต้องการชององค์กร ผู้รับบริการและชุมชนได้เป็นอย่างด ี

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มี

คุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ทางการพยาบาล 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

3. เป้าหมาย  
1. เกิดแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
2. อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ทางการพยาบาลอย่างน้อย ร้อยละ 80 
3. ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 5 

ผลงานภายใน 3 ปี 
 
 
 



4. แนวคิด/โมเดลที่น ามาใช้ในการพัฒนาวิธี/แนวปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ 
 การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล
ที่มีคุณภาพ ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้น ากรอบแนวคิดท่ีหลากหลายมา
บูรณาการและผสมผสานให้เกิดรูปแบบการจัดการความรู้ท่าสอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร โดยยึดแนวคิดการจัดการความรู้แบบ Tuna Model เป็นหลัก โดยให้การจัดการ
ความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision – KV) 
ส่วนกลางล าตัว (Knoledge Sharing – KS) ส่วนหาง (Knowledge Assets – KA) และ
น ากระบวนการคุณภาพ PDCA และข้ันตอนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ Plan คือ 
มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ(KM Team) ระบุหรือเลือกความรู้(Knowledge) และ
วางแผนการแสวงหาความรู้ DO คือ การแสวงหาความรู้ จัดระบบข้อมูล กลั่นกรอง
ความรู้ เข้าถึงความรู้ แบ่งปัน และเรียนรู้ Check คือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงาน Action คือ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  
นอกจากนั้นผสมผสานรูปแบบกิจกรรมกลุ่มคุณภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เรียกว่า
“Bee Mission ภาระกิจผึ้ง” ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มคุณภาพที่พัฒนาขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนให้
เกิดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมในการท ากลุ่มเพ่ือการจัดการความรู้ที่มุ่ง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการท างาน รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือการพัฒนาผลงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
เปรียบเสมือนภารกิจของผึ้งในการแสวงหาน้ าหวานเพื่อน ามาสร้างรังผึ้ง ดังแผนภาพที่ 1 
ที่แสดงกรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 



5. ขอบเขตและระยะเวลาด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย :  

-ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 8 คน  
-อาจารย์และบุคลากร จ านวน 46 คน  

ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปี พ.ศ. 2561 - 2563 

6. กระบวนการที่ท าให้เกิดวิธี/แนวปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ  
 การจัดการความรู้ในประเด็นการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกระบวนการ
คุณภาพ PDCA และขั้นตอนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ผสมผสานรูปแบบกิจกรรม
คุณภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เรียกว่า“Bee Mission ภาระกิจผึ้ง” จนเกิดแนว
ปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

6.1 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัติการได้แสวงหาความรู้ที่ส าคัญและ

จ าเป็นในการจัดการความรู้ คือ ความรู้ในการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเริ่มต้น
จาก  ปี พ.ศ.2561 ได้ร่วมกันการศึกษารวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และแนวทางปฏิบัติของการ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ทั้งความรู้จากต าราและความรู้จากตัวบุคคลของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์ภายในวิทยาลัย ต่อมาปีพ.ศ. 2562-2563 ได้มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
โดยเน้นองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติ ของบุคคลและผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก โดยได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล โดยมีวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งมวีิธีการและเครื่องมือ ที่น ามาใช้ใน

การจัดการความรู้ คือ Storytelling, Lesson Learned, AAR เป็นต้น จนเกิดองค์ความรู้ที่
หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการพยาบาล เช่น แนวคิดหลักการพัฒนา



นวัตกรรมทางการพยาบาล  การประยุกต์ใช้รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมของ 
Flemming และ Fenton  การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลจากการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ผลการวิจัยสู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรม การพัฒนา
นวัตกรรมจากการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในคลินิก และแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นต้น 

6.2 การจัดระบบขององค์ความรู้ 
เมื่อองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างและการแสวงหาเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย  

ชุมชนนักปฏิบัติได้ร่วมกันจัดระบบองค์ความรู้โดยการน าประเด็นความรู้ทั้งหมดจากการ
อภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มาพิจารณาร่วมกันและสรุปตามแบบฟอร์มหรือ
รูปแบบที่ก าหนดของวิทยาลัย จากนั้นจัดเก็บอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6.3 การประมวลกลั่นกรองตรวจสอบองค์ความรู้ 
ภายหลังจากการจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบแล้ว ชุมชนปฏิบัติได้ร่วมกัน

พิจารณาและตรวจสอบความรู้ทั้งจาก tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
จากนั้นไดว้ิเคราะห์และกลั่นกรองความรู้ทีส่ าคัญและมีคุณภาพที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดแนว
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยประมวลความรู้
ออกมาเป็นความรู้หลักของวิทยาลัย 

6.4 การด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ 
การด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มต้นจากชุมชนนักปฏิบัติน าองค์ความรู้ที่ได้

จากการประมวลกลั่นกรอง มาสรุปเป็นแก่นความรู้ที่ส าคัญหรือแนวปฏิบัติที่จ าเป็นที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2561 ได้สรุปแก่นความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบแนวคิดของการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ Flemming 
และ Fenton เป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่  
  1) ระบุสถานการณ์ปัญหา (identifying uncertainty situations)  
  2) ตั้งค าถาม (asking answerable questions)  



  3) ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ (searchingforresearch evidence)  
  4) ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย (critically appraising the research)  
  5) น าไปปฏิบัติ (implementation)  
  6) ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (auditing)   

ต่อมา ปี พ.ศ. 2562 ได้ทบทวนองค์ความรู้ ในการพัฒนานวัตกรรมทางการ
พยาบาล จาก 6 ขั้นตอน เป็น 8 ขั้นตอน โดยแยกรายละเอียดของขั้นตอนที่ 5 ออกเป็น 
2 ขั้นตอน คือการออกแบบและการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงาน และขั้นตอนการ
ทดลองหรือทดสอบใช้ก่อนการน าไปปฏิบัติจริง และในปี พ.ศ. 2563 ได้เพ่ิมเติมประเด็น
และสาระในขั้นตอนที่ 1 การระบุสถานการณ์ปัญหา เพ่ิมเติมการศึกษาความต้องการและ
ทุนทางทรัพยากรหรือภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น และขั้นตอนที่ 3 การค้นหาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เพ่ิมเติมการค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ  เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งในคลินิกและใน
ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพที่สรุปเป็นแก่นความรู้ ดังนี้ 

สรุปแก่นความรู้แนวปฏิบตัิในการสร้างสรรคผ์ลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

1) ระบุสถานการณ์ปัญหา  1) ระบุสถานการณ์ปัญหา  1) ระบุปัญหา ความต้องการ 
และทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) ตั้งค าถาม  2) ตั้งค าถาม  2) ตั้งค าถาม  
3) ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์  3) ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์  3) ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์  
4) ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย  4) ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย  4) ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย  
5) น าไปปฏิบัติ  5 )  ก า ร ออก แ บ บ แ ล ะ ก า ร

ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงาน 
5) การออกแบบและการ
ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงาน 

6) ตรวจสอบผลการปฏิบัติ  6) การทดลองหรือทดสอบใช้
ก่อนการน าไปปฏิบัติจริง 

6) การทดลองหรือทดสอบใช้
ก่อนการน าไปปฏิบัติจริง 

 7) น าไปปฏิบัติ  7) น าไปปฏิบัติ  
 8) ตรวจสอบผลการปฏิบัติ  8) ตรวจสอบผลการปฏิบัติ  



เมื่อเกิดแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพแล้ว ชุมชนปฏิบัติ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ โดยน าแนวทางปฏิบัติและคู่มือการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพของวิทยาลัย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่องค์ความรู้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้โดยการน าเสนอในชั่วโมงการ
จัดการความรู้ที่ก าหนดจากทางวิทยาลัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้ที่สนใจ 
 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้โดยการ
น าเสนอในเวทีการจัดการความรู้ ในช่วงสัปดาห์การจัดการความรู้
ที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัย 
 3) จัดส่งแนวทางและคู่มือการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการพยาบาลของวิทยาลัยให้กับกลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มวิชา 
เพ่ือน าแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการ
พยาบาลที่มีคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ 
 4) เผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย 
 5 )  เ ผยแพร่ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ วิ ทย าลั ยพย าบาลศรี
มหาสารคาม 
 6) น าแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและ
องค์กรด้านสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และรพ.สต.
ในพ้ืนที ่

6.5 การเรียนรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน 
คณะกรรมการการจัดการความรู้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณาจารย์

และผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและคู่มือการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการพยาบาลของวิทยาลัย นอกจากนั้นกลุ่มวิชาการและกลุ่มพัฒนานักศึกษาได้น า
องคค์วามรู้และแนวทางไปใช้ในการด าเนินการพัฒนาการผลิตผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม



ทางการพยาบาลโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและโครงการพัฒนานักศึกษา
ของวิทยาลัย 

6.6 การเรียนรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายนอกหน่วยงาน 
ชุมชนนักปฏิบัติน าองค์ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพ่ือให้

ผู้สนใจภายนอกได้เรียนรู้และศึกษาแนวทางและคู่มือการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย นอกจากนั้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้น า
แนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ
อ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ รพ.
สต.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวาปีปทุม เป็นต้น 

6.7 สรุป 
กระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ประเด็นพันธะกิจด้านการวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีในการ
จัดการความรู้แบบ Tuna Model ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกระบวนการคุณภาพ 
PDCA และขั้นตอนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ผสมผสานรูปแบบกิจกรรมคุณภาพใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เรียกว่า“Bee Mission ภาระกิจผึ้ง” ซ่ึงชุมชนนักปฏิบัติได้พัฒนา
กิจกรรมเพ่ือเป็นกลไกในการจัดและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดการความรู้ด าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561-2563 เน้นการน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การแสวงหาทั้งที่เป็น tacit Knowledge และ Explicit Knowledge มาจัดองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบและสร้างเป็นองค์ความรู้หลักของวิทยาลัย และร่วมกันประมวลกลั่นกรอง 
และด าเนินการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และน าแนวปฏิบัติไปใช้ทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์
ผลงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือดูแลผู้รับบริการทั้งใน
คลินิกและในชุมชน 
 



7. อธิบายกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการวิธีการ/นวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี/
ที่เป็นเลิศ  

กระบวนการจัดการความรูแ้นวปฏบิัตใินการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลทีม่ีคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ 

 (process) 
ผลผลิต (output) การตอบสนองและการ

พัฒนาขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
8. อธิบายคลังความรู้ที่ได้ด าเนินการ  
 ชุมชนนักปฏิบัติได้รวบรวมและจัดเป็นคลังความรู้ในรูปแบบคู่มือแนวปฏิบัติใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเนื้อหาที่ส าคัญประกอบด้วย 
แนวคิดและความส าคัญของการการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล การน าแนวปฏิบัติไปใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้แนวทางในการ
พัฒนา 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี 

ปัญหา/ความ
ต้องการของ 

รูปแบบ เคร่ืองมือ 

ชุมชนนักปฏิบัติ 
(P) 

KM Team  
Knowledge 
KM plan 

(D) 
-การแสวงหา  
-จัดระบบข้อมูล  
-กลั่นกรองความรู้  
-เข้าถึงความรู้  
-แบ่งปันเรียนรู้ 

(C) 
-การติดตาม  
-ตรวจสอบ  
-ประเมินผล 

(A) 
น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนา   

ศักยภาพในการ
ผลิตผลงาน
นวัตกรรม 

แนวปฏิบัติกาi
สร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมทางการ

พยาบาลที่มี

ผลงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพ 

ผู้รับบริการ/
เครือข่ายภายนอก 

 

การใช้แนวปฏิบัติฯ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

 

การเรียนรู้ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 

พัฒนาคน 

พัฒนางาน 

พัฒนาองค์กร 



9. ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  
ผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการ

พยาบาล ก่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการ
พยาบาลที่มีคุณภาพที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้  อาจารย์ในวิทยาลัยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ิมขึ้นใน
ทุก ๆ ปี จากเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างน้อยร้อยละ 80 เป็น ร้อยละ 86.95 89.13 และ93.47 
ตามล าดับ  นอกจากนั้นผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
จาก ปี 2561 จ านวน 1 ผลงาน เป็น 5 ผลงาน และมีผลงานมากกว่า 20 ผลงาน ที่
อาจารย์ได้น าแนวปฏิบัติไปใช้ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ในรายวิชา
ภาคปฏิบัติ และได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงานในเวทีระดับเครือข่าย ระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งยังได้รับรางวัลในการน าเสนอในเวทีต่าง ๆ มากมาย  

นอกจากนั้นเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลวาปีปทุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอ าเภอวาปีปทุม ได้
น าแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ  ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล และสามารถผลิตผลงาน
นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือดูแลและให้บริการแก่ผู้รับบริการในพ้ืนที่ อีกด้วย 
นอกจากนั้นผลงานที่เกิดจากการพัฒนาได้ถูกน าเสนอในเวทีระดับต่าง ๆ รวมทั้งบาง
ผลงานได้พัฒนาสู่งานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ สร้างคุณค่าและ
ประโยชน์อย่างมากทั้งต่อผู้รับบริการ เจ้าของผลงานรวมทั้งหน่วยงานและวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคามอีกด้วย 

 
10. ปัจจัยความส าเร็จ (สิ่งท่ีช่วยให้งานประสบความส าเร็จ) 

1. การสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ในการเรียนรู้แบ่งปันความรู้ และน าความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานในการต่อยอดองคค์วามรู้
ต่อไป 

2. ผู้น าในทุกระดับของวิทยาลัยให้ความส าคัญและการสร้างกลยุทธ์ในการจัดท า
ระบบการจัดการความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 



3. การสนับสนุนการด าเนินงานและการเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในวิทยาลัย 
ด้วยเทคโนโลยีและความพร้อมของอุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่และการก าหนดชั่วโมงใน
การจัดการเรียนรู้ 

4. การรวมกลุ่มของชุมชนนักปฏิบัติที่เกิดจากความสนใจและมีองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

5. การจัดระบบการก ากับ ติดตามและการวัดผลและการน าไปใช้ของการจัดการ
ความรู้และประโยชน์จากการน าไปใช้ สร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดความสนใจและกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
11. บทเรียนที่ได้รับ  
     บทเรียนที่ได้รับจากการจัดการความรู้การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพนี้ ได้เรียนรู้จากกระบวนการด าเนินการจัดการความรู้และ
การพัฒนาผลงานจากการร่วมแรงร่วมใจในการแบ่งปันองค์ความรู้  การแสวงหาและการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ ดี โดยใช้ แนวคิด 
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง จนเกิดแนวปฏิบัติและมีการเผยแพร่
เพ่ือน าไปใช้ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ก่อให้เกิดความส าเร็จและความภาคภูมิใจ
ทั้งตัวเองและหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ิมเติม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในการท างานของแต่ละหน่วยงาน โดยมี
ข้อเสนอแนะในการน าแนวปฏิบัติไปใช้ดังนี้ 

1.ด้านการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมของอาจารย์ภายในวิทยาลัย ควร
ก าหนดให้ตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของตน เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีความจ าเพาะ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.ด้านการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้ปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก 
ควรก าหนด/ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและพบได้บ่อยจากการปฏิบัติการพยาบาล และต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 



3.ด้านการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน 
ควรก าหนดประเด็นในการพัฒนานวัตกรรมการบริการที่มุ่งการท างานเชิงรุก และ
ประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม ทุนด้านภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีในชุมชน มาเป็นฐานในการ
พัฒนานวัตกรรม 

4.ด้านการก าหนดนโยบายของวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ควรส่งเสริม 
สนับสนุนให้ใช้แนวทางปฏิบัติไปใช้ในการพัฒนางานทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการ
พยาบาลต่าง ๆ 

ในส่วนข้อจ ากัดของการน าแนวปฏิบัติไปใช้นี้ ควรค านึงถึงความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมของสภาพบริบทในหน่วยงานหรือองค์กรรวมทั้งพ้ืนที่การบริการ โดยควร
ปรับหรือพัฒนาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อไป   
 
12. การเผยแพร่  
 ผลงานการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลที่เกิดจากการน าแนวปฏิบัติไปใช้ใน
การพัฒนา มีดังนี้ 

1. ผลงานเฉพาะบุคคลของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
Vibulchai, N.. (2562). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของเล่นรถถังเพ่ือกระตุ้น

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า.  Bulletin of 
the Department of Medical Services , 44(2), 24-29 

Vibulchai, N., ปรเมษฐ์ ปุริมายะตา, ถิตาพร วงษาไฮ, วันเพ็ญ วรามิตร. 
(2559). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ ายาล้างไตเพ่ือป้องกันแผลกด
ทับในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ าหนักที่ขา .  Thai Journal of Nursing 
and Public Health Central II, 26(3), 104-117. 

-นวัตกรรมช่วยแปลผลการวิเคราะห์แก๊สในเลือด : Easy ABG เจ้าของผลงาน อ.
อนุชา ไทยวงษ ์และ อ.ดิษฐพล  ใจซื่อ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการน าเสนอผลงานวิชาการ 

ในการประชุมสามญัและประชุมวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  



-นวัตกรรมนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่รัดเข่าสมุนไพร:การเพ่ิมคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทยสู่การดูแลผู้สูงอายุ และนวัตกรรมตุ๊กตาจ าลองการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก “Cervical Cancer Model” เจ้าของผลงาน อ.ดิษฐพล  ใจซื่อ ได้รับรางวัลชมเชย 

ในการน าเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมสามญัและประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ผลงานจากการน าแนวปฏิบัติไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางการ
พยาบาล 

ในงานประชุมวิชาการ BCNSP National and International Conference 
2018 "Global Health: Trends and Innovation in Healthcare  ได้รับรางวัล The 
best poster presentation นวัตกรรม เรื่อง การสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถใน
การดูแลส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดท าทวารเทียม  ได้รับรางวัล The best oral presentation 
นวัตกรรม เรื่อง การสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลตนเองที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยที่ใส่สาย
ระบายน้ าดี  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Third Health, Research, & 
Innovation Student Forum: Today’s Students, Tomorrow’s Health 
Professionals. ได้รับรางชนะเลิศ นวัตกรรมเรื่อง “Applying Local wisdom for 
strengthening back and arm muscle in rice farmer group” ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ นวัตกรรมเรื่อง “Applying Local Wisdom for Strengthening Leg and 
Quadriceps Muscl es in the Elderly”  

 
 

 


