
ประสบการณ การจัดการความรู 

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร มอ.

นําเสนอในกิจกรรมประกันคุณภาพคณะฯ 29 กันยายน 2549

ปารมี  ทองสุกใส



หัวขอหัวขอ

• ที่มา

• การดาํเนินการ

• ผลทีไ่ดรับ

• กาวตอไป 

การจัดการความรูการจัดการความรู    ภาควิชาพยาธิวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยา



เปาประสงคบริการเปาประสงคบริการ

ใหบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

ใหบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

เปนศูนยการศึกษา บริการ และวจิัยทางพยาธิวิทยาชั้นนําของประเทศเปนศูนยการศึกษา บริการ และวจิัยทางพยาธิวิทยาชั้นนําของประเทศ

วิสัยทัศนวิสัยทัศน

เปาหมายเปาหมาย

ขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ  ISO15189ขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ  ISO15189



จะนําพาภาควิชาสูเปาหมายไดอยางไรจะนําพาภาควิชาสูเปาหมายไดอยางไร  ????



ความยากของโจทยความยากของโจทย

ศักยภาพไมแสดงออก

Top-down

ภาพในอดีต

ไมมีกิจกรรมรวมกันระหวาง

หนวย



• จํานวนบุคลากร
• อายุงาน 20 ขึน้ไปมากกวาครึ่ง
• หลายหลายระดับ 
• ความเคยชินกับระบบ Top down

<5 ป
5-9 ป

10-14 ป

15-19 ป

>20 ป

อาจารย

นักเทคนิค

พนง

คนงาน

อื่นๆสนับสนุน

อายุงานอายุงาน ตําแหนงงานตําแหนงงาน

เริ่มตนที่คน

ความยากของโจทยความยากของโจทย

โครงสรางบคุลากร



การพัฒนางานแบบเดมิการพัฒนางานแบบเดมิ

• โครงการพัฒนางานของหัวหนางาน

• ผูปฏิบัติงานคนอื่นๆ พัฒนางาน ตามความสามารถ และแรงขับสวนตัว

• ความมีสวนรวมนอย

• ทํางานไปวันๆ ศักยภาพซอนเรน ไมถูกแสดงออก

• ไมเปนเอกภาพ ขับเคลื่อนสูเปาหมายชา

ปญหา….



การจัดการความรู

ความหมาย: การนําความรูมาใชประโยชนโดย 

capture, create, distill, share, use

วิธีการใดก็ตามที่มีเปาหมายพัฒนางานของกลุม/ตน  

ผานการแลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณที่เกิดจากการ

ทํางาน ถือเปนการจัดการความรูทั้งสิ้น



โครงการพัฒนางาน การจัดการความรู 

(KM)

คุณภาพงาน

คุณภาพคน

+



มีเปาหมายรวมกัน

 ใชคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด

 ใชความรูทั้งจากภายใน (tacit) & ภายนอก

 ทดลอง และเรียนรู รูปแบบใหม

 แลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในกลุม และขามกลุม

 นําหลักการสําคญัของ KM มาออกแบบโครงการ



โครงการ พยาธิ 1 ทีม 1 โครงการ (Patho-Otop)

วัตถปุระสงควัตถปุระสงค

Pathology One team one project

 เพิ่มคุณภาพงาน

 สงเสริมการทํางานเปนทีม

 สงเสริมการคิดสรางสรรค

 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร

 ใชกระบวนการจัดการความรูในการพัฒนางาน



ทบทวนตนเองเพือ่คนหา/

ระบุปญหา/ความเสี่ยง

กําหนดแนวทางแกไข (P)

ปรับปรงุแนวคิด

นําไปปฏิบัติ (D)

ประเมินผล (C)

ปรับปรงุงาน (A)

กรอบแนวคิดโครงการกรอบแนวคิดโครงการ  PathoPatho OtopOtop
CQI processCQI process

กําหนดเปาหมายรวมเปนทมี

รวมคิดในทีม

แลกเปลีย่นกับผูรูนอกทีม

เรยีนรูจากทีมอืน่

เรยีนรูระหวางทีม

ประยุกตใช

KM processKM process



กรอบโครงการกรอบโครงการ  PathoPatho OtopOtop

ทํางานเปนทีม เนนระดับปฏิบัติ

มีพี่เลี้ยงทีม คอยชวยเหลือ สนับสนุน ผลักดันจนสําเร็จ 

มีผูรูขามกลุม (ตางหนวย) เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางความคิด

จัดใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมโดยการนําเสนอ

สรางแรงจูงใจตอความทุมเท โดยการใหรางวัล



วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ

• สมัครเขารวมโครงการเปนทีม (3-5 คน)

• มีพี่เลี้ยง (facilitator) กลุมละ 1 คน ทําหนาที่ ชวยเหลือ 

สนับสนุน ผลักดันโครงการตั้งแตตนจนสําเร็จ

• มีที่ปรึกษาจากหนวยอื่นกลุมละ 1-2 คน ทําหนาที่  

แลกเปลี่ยนประสบการณ มองตางมมุ

• มีการนําเสนอโครงการ และนําเสนอผลการดําเนินงาน

• มีรางวลัแหงความทุมเท



อบรมวิธีคิดโครงการอบรมวิธีคิดโครงการ

ชี้แจงวัตถุประสงคชี้แจงวัตถุประสงค    เปาหมายเปาหมาย
WorkshopWorkshop

เขากลุม เพื่อคิดโครงการ
รวมกับพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา

เริ่มตนโครงการเริ่มตนโครงการ



การทบทวนปญหา

ขอรองเรยีนขอรองเรยีน

ปงแวบปงแวบ

พูดคุยระหวางผูปฏิบัตงิานพูดคุยระหวางผูปฏิบัตงิาน    

((ในหนวยในหนวย//ขามหนวยงานขามหนวยงาน))

ปญหาจากหนางานปญหาจากหนางาน

โทรศัพทติดตามผล



คิดหาแนวทางแกไขปญหา

คนควา

ระดมสมอง 

ปรึกษาหารือ

ปรึกษาพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา



ปรึกษาพี่เลี้ยงพูดคุยในกลุม

พูดคุยระหวางกลุม แลกเปลี่ยนบนเวทีเสมือน

Web board ภาควิชา

Blog (www.gotoknow.org)

ระหวางดําเนนิการ



แลกเปลี่ยนบนเวทีเสมือน



ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  PathoPatho OtopOtop

• มีโครงการสมัคร 22 ทีม รวม 60 คน
• โครงการนําเสนอผลงาน 19 โครงการ



ไดนวัตกรรมไดนวัตกรรม  ((โครงการกลองใสสิ่งสงตรวจจากแกนทิชชูโครงการกลองใสสิ่งสงตรวจจากแกนทิชชู))

ตอยอด สูงานสรางสรรค

นําไปใชแกปญหา พัฒนางาน

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  PathoPatho OtopOtop

ปญหา



โครงการสติกเกอรสีแดง

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  PathoPatho OtopOtop
ลดลด  turn around time,  turn around time,  เพิ่มคุณภาพการงานเพิ่มคุณภาพการงาน,,  ลดเงินลดเงิน

ดวนหยิบกอนดวนหยิบกอน    ดวนทํากอนดวนทํากอน

ลดเวลาทดสอบ reticulocyte
count

การติดสีคมชัดขึ้นการติดสีคมชัดขึ้น
ตีพิมพลงวารสารตีพิมพลงวารสาร

ไดรางวัลไดรางวัล  สส..66

ลดคาใชจาย 3 เดือนจาก 80,00080,000 เหลือ 2525,,000000 บาท

การตรวจหา Rh Ag ของผูบริจาคโลหิตประจํา



ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  PathoPatho OtopOtop

ไดงานวิจัยจากงานประจําไดงานวิจัยจากงานประจํา ( (R2R)R2R)

โครงการ ปจจัยทีม่ีผลตอระยะเวลา
รายงานผลโครโมโซมจากการ
เพาะเลี้ยงเซลลน้ําคร่ํา

โครงการลดเวลาการทดสอบโครงการลดเวลาการทดสอบ  
ReticulocyteReticulocyte countcount

เปรียบเทียบ รอยละ Reticculocyte Count ที่อุณหภูมิ และ เวลาตางกัน

5.0

0.0
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15.0
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25.0

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181 193

26๐c/30

37๐c/5   

37๐c/10   

37๐c/15   

จํานวนผูปวย  200 ราย

รอยละ Retic.Count

delay Odds Ratio

อายุครรภนอยกวา 16 0.898719

อายุครรภมากกวา 18 0.54147

ปริมาณนอยกวา10 มล. 5.26768

ปนเปอนเลือด 3+,4+ 2.50940

ปนเปอนเลือด 5+ 20.55619

ปนเปอนขี้เทา 1+,2+ 1.26463

ปนเปอนขี้เทา 5+ 7.28188



ลดระยะเวลาการรายงานผลลดระยะเวลาการรายงานผล

ลดเวลาการรอคอยผลการทดสอบ CBC
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ลดเวลาการรอคอยผลการทดสอบ Reticulocyte count

ลดเวลาการรอคอยผลจากหองตรวจฉุกเฉิน

สง specimen รวดเร็วทันใจ 

เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพ//คุณภาพงานคุณภาพงาน

เพิ่มคุณภาพระบบงานเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

เพิ่มคุณภาพการรายงานผลดวยเครื่องอัตโนมตัิ (เคมีคลินิก)

ควบคุมคุณภาพสิ่งสงตรวจจากหอผูปวย (Center lab)

แยกประเภทขยะ ชวยลดปริมาณขยะ

ลดปญหาเกี่ยวกับสิ่งสงตรวจหนวยภูมิคุมกัน  (Sero_OK)

สรางกลองทิ้งเข็ม/ มีด

กลองใส tip ลดความเสี่ยง

พัฒนาความรูดานคอมพิวเตอรแกบุคลากร

Type cell ผูบริจาคโลหติประจาํ

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  PathoPatho OtopOtop



ผลที่ไดรับจากการทําโครงการผลที่ไดรับจากการทําโครงการ



ผูรวมโครงการผูรวมโครงการ

••  มคีวามภาคภูมใิจที่ไดรวมพัฒนางานมคีวามภาคภูมใิจที่ไดรวมพัฒนางาน

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม        คิดคิด  คิดคิด  และคดิและคดิ  //  หนูทําไดหนูทําได

• ทํางานเปนทีมทํางานเปนทีม

• ทักษะการพูดนําเสนอทักษะการพูดนําเสนอ  ทักษะการเขียนทักษะการเขียน  

• ทักษะการใชคอมพวิเตอรทักษะการใชคอมพวิเตอร

• มีความสุขมีความสุข  และและ  สนุกในการทํางานสนุกในการทํางาน

• เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

รูสึกมีคุณคามากขึ้น  

ผลที่ไดรับจากการทําโครงการผลที่ไดรับจากการทําโครงการ



ผลที่ไดรับจากการทําโครงการผลที่ไดรับจากการทําโครงการ

 เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

 คุณภาพการบริการ

 ผลงานเชิงนวัตกรรม

 เพิ่มทุนปญญาในองคกร

องคกรองคกร

 ภาวะผูนํา
 การสอนแนะ
 การวางแผน
 ความภาคภูมใิจ

พี่เลี้ยงพี่เลี้ยง  //  ที่ปรึกษาที่ปรึกษา



ความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจ

มหากรรมมหากรรม  KM KM แหงชาติแหงชาติ  11--2 2 ธธ..คค.. 4848



ผลที่ไดรับขางเคียงผลที่ไดรับขางเคียง
สงผลงานประกวด



รับเชิญไปถายทอดประสบการณ: เวทีคุณเอื้อ, เวทีคุณอํานวย, เวที R2R 

ผลที่ไดรับขางเคียงผลที่ไดรับขางเคียง



รับเชิญเปนวิทยากร KM

ผลที่ไดรับขางเคียงผลที่ไดรับขางเคียง



ครั้งที่ / เวลา เวที ผูนําเสนอ

ครั้งที่ 1 1 ม.ิย. 48 รวมพลคน KM ครั้งที่ 3 ของคณะฯ ปารมี

ครั้งที่ 2 28 ม.ิย 48 ตลาดนัดการบริหารการวิจัย จัดโดย  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ปารมี

ครั้งที่ 3 28 ก.ค. 48 การเสวนาการจัดการความรูในวงราชการไทย จดัโดย สคส. ปารมี

ครั้งที่ 4 31 ส.ค. 48 เวทเีสวนาหัวหนาภาคของมหาวิทยาลัย ปารม ีอ.เสาวรัตน อ.จํานงค

ครั้งที่ 5 30 ม.ค.49 Knowledge sharing day ครั้งที ่4 ชวดี

ครั้งที่ 6 7 เม.ย. 49 CoP เสวนาเครือขายการจดัการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ปารม ี อโณทยั

ครั้งที่ 7 17-18 เม.ย. 49 เสวนาคณุอาํนวย ที่บานผูหวาน ชวดี

ครั้งที่ 8 7-8 พ.ค. เสวนาคณุเอื้อ ทีบ่านผูหวาน ปารมี

ครั้งที่ 9 2 ม.ิย. 49 อบรมคณุอํานวย จดัโดยคณะแพทยศาสตร มอ. เสาวรัตน  ชวดี  ปารมี

ครั้งที่ 10 20 ม.ิย. 49 เลาใหทีมจากสนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน ในการมาดงูาน KM ของคณะฯ ชวดี

ครั้งที่ 11 3 ก.ค. 49 รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต ปารม ีชวด ี อโณทัย สุคนธ

ครั้งที่ 12 8 ส.ค. 49 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก สุคนธ  คณุโอ

บันทึกการเผยแพร



ปจจัยแหงความสาํเร็จ

บุคลากรมี 

tacit knowledge

สะสมอยูมาก

นํา KM เขามาใช

 อยางเปนธรรมชาติ  

โดยไมรูตัว

ดึงประสบการณจาก

ผานทางพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา 
ออกมาใช

ทีม KM

CKO (คุณเอือ้), คุณอํานวย,

คุณลขิิต



เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู



เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู

 เผยแพรแนวคิด KM ใหกวางขวางขึ้น: สัมมนา KM



แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนชีวิตประจําวันผานการบันทึกใน Gotoknow.org

เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู



แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนชีวิตประจําวันผานการบันทึกใน Gotoknow.org

เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู

••  บันทึกบันทึก  และและ  ถายทอดถายทอด    tacit knowledgetacit knowledge

••  แลกเปลีย่นแลกเปลีย่น  และตอยอดความรูและตอยอดความรู

••  รับรูความเคลื่อนไหวของเพื่อนรวมภาควิชารับรูความเคลื่อนไหวของเพื่อนรวมภาควิชา

••  สื่อสารระหวางสื่อสารระหวาง  ผูบริหารกับบุคลากรผูบริหารกับบุคลากร  

••  สรางกําลังใจใหแกกนัสรางกําลังใจใหแกกนั

••  ฯลฯฯลฯ

Blog กอใหเกิดอะไร….



แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนชีวิตประจําวันผานการบันทึกใน Gotoknow.org

เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู

สวนหนึ่งของBloggers



เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู



Patho Otop 3   สู R2R
เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู



ความเปนมนุษยมีคุณคาในหลายมิติ ไมใชมีแคความรูในมิติที่ตื้น คือความรู

เชิงเทคนิค  แตมีความรูในมิตทิี่ลึกเชิงคุณคาเชิงจิตวิญญาณ เชิงความ 

สัมพันธ KM ใชหรือเกีย่วของกับคุณคาในทุกมิติของมนุษย

KM เปนกระบวนการที่ “ดึงคุณคาของความเปนมนุษย” ทุกดาน ออกมาทํา

คุณประโยชน ทั้งประโยชนตนและประโยชนทาน

การทํา KM จะชวยใหผูปฏิบัติเขาใจมิติเชิงจิตวิญญาณชัดเจนขึ้น  เปนความ

เขาใจจากประสบการณตรง  ซึ่งไมมทีางไดจากคําบอกเลา  การบรรยายหรือ  

จากการอาน  ตองสัมผัสดวยตนเองจากการปฏิบัติ  จึงจะรู

ศ.นพ. วิจารณ  พานิช : KM (แนวปฏิบัติ) วันละคํา : 124. จิตวิญญาณกับการจัดการความรู 

http://gotoknow.org/blog/thaikm/42298





ทศานุภาพ (พลังหรืออานุภาพทั้งสิบ) ของการจัดการความรู

 พลังปญญาของผูรู  พลังปญญาของผูปฏิบัติ

 เปนทัง้พลังสําหรับนํามาใชในการจัดการความรู

 และเปนพลังที่เกดิจากการจัดการความรู 

ศ.นพ.วิจารณ พานิช  มิ.ย. 48



1. พลังปญญาของผูปฏิบัติ

ทศานุภาพ (พลังหรืออานุภาพทั้งสิบ) ของการจัดการความรู

ศ.นพ.วิจารณ พานิช  มิ.ย. 48

2. พลังทุนปญญาที่มีอยูในองคกร : ความรูในคน 

ความสัมพันธระหวางคน  วัฒนธรรมองคกร  

3. พลังของความสําเร็จ ความชื่นชมยินดี

4. พลังของเรื่องเลา (story telling)

5. พลังของเรื่องเลาสู cyber space (blog)



ทศานุภาพ (พลังหรืออานุภาพทั้งสิบ) ของการจัดการความรู

6.  พลังของการจดบันทึก

ศ.นพ.วิจารณ พานิช  มิ.ย. 48

7.  พลังทวีคูณ (synergy) จากสิ่งที่เปนเสมือนคูขัดแยง เชน

ความรูภายใน- ความรูภายนอก, ความรูฝงลึก-ความรูชัดแจง

8. พลังของการสกัดความรูจากการปฏิบัติ

9.  พลังของการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

10.  พลังของการรวมตัวของความรูเล็กๆ สูความรูที่ยิ่งใหญ



1. ภาวะผูนําที่พิการหรือบิดเบี้ยว

2. วัฒนธรรมอํานาจ

3. ไมใหคุณคาความแตกตางหลากหลาย

4. ไมเปดโอกาสใหทดลองวิธีทํางานใหมๆ

5. ไมรับรูการเปลี่ยนแปลงภายนอก

6. ไมคิดพึง่ตนเองในดานความรู

7. ไมยอมรับความไมชัดเจนในการทํางานบางสวน

8. การดําเนินงานการจัดการความรู ไมไดเปนเนื้อเดียวกับงานประจํา

9. การดําเนินงานการจัดการความรู ไมไดพุงเปาไปที่เปาหมายหลักขององคกร

10. ไมมีพืน้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่ทุกคนสามารถเขาไปแลกเปลี่ยนแบงปนได

อยางเปนธรรมชาติ

ศ.นพ.วิจารณ พานิช  วารสารถักทอสายใย มี.ค.-เม.ย. 48

ทศวิบัติ ของการจัดการความรูในหนวยราชการ



Quality
Customer 
focusContinuous 

improvement

Respect to 
people

Empowerment

คุณกิจ

คุณกิจ

คุณกิจ

คุณเอื้อ

คุณอํานวย

คุณอํานวยคุณอํานวย



 เพิ่มชองทางการสือ่สาร : Blog

• ถายทอด  tacit knowledge

• แลกเปลีย่นและตอยอดความรู

• รับรูความเคลื่อนไหวของเพื่อนรวมภาควิชา

• เปนชองทาง recognition

• เปนชองทางสื่อสารทางบวกระหวางผูบริหารกับบุคลากร 

Blog กอใหเกิดอะไร….

Blog ทําใหภาพการจัดการความรูในชมุชน Smart 

Path ชัดเจนมากยิ่งขึน้
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