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คํานํา 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู  เปนการรวมตัวของกลุมคนท่ีเปน

ตัวแทนจากภาควิชาและสํานักงานท่ีเขามาทํางาน  เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรูใหเกิดข้ึนภายใน

คณะพยาบาลศาสตร  ในปงบประมาณ 2555 นี้ นับเปนปท่ี  6 ของการดําเนินการดานการจัดการความรู  

คณะกรรมการฯ ไดมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยพยายามผลักดันใหเกิดการจัดการความรู

ในงานประจํา มีการถอดบทเรียนความรูท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมแตละครั้ง ตลอดจนมีการนําเครื่องมือในการ

จัดการความรูเขามาใชมากข้ึน เพ่ือสะทอนถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการวางแผนหาแนวทางแกไขปญหาท่ี อาจ

เกิดข้ึนตอไป 

การจัดการความรูของคณะฯ ในปงบประมาณ 2555 มีการจัดกิจกรรม ท้ังสิ้น  4 กิจกรรม  ไดแก  

1) กิจกรรม การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะ ฯ 2) กิจกรรม

ถายทอดความรู ผูเกษียณอายุราชการ 3) กิจกรรมสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ และ 4) การอบรม

เชิงปฏิบัติการ KM Facilitator ซ่ึงผลการดําเนินการตลอดปงบประมาณนี้  ทําใหสามารถถอดบทเรียนความรูได

เปนจํานวนมาก  และเพ่ือเปนการเผยแพรผลการดําเนินงาน คณะกรรมการฯจึงจัดทํารายงานผลกิจกรรม

การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในดานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับ การจัดการความรู  และเผยแพรผลการดําเนินงานแกบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลท่ัวไป 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูหวังเปนอยางยิ่งวา  รายงานฉบับนี้

จะเปนประโยชนตอผูบริหาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลท่ัวไปท่ีจะดําเนินงานดานการจัดการ

ความรูตอไปในอนาคต 

  

  

  

            ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู   
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วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร 6 
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ประวัตคิวามเปนมา 

การจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย 

การพัฒนาระบบการจัดการความรู ของคณะพยาบาลศาสตรเปนเรื่องท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง  

คณะพยาบาลศาสตรไดเริ่มพัฒนาระบบการจัดการความรูมาตั้งแตปงบประมาณ 2550 โดยเริ่มตนจากการพัฒนา

เว็บไซตการจัดการความรูเพ่ือใชเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรขอมูลความรูเก่ียวกับองคกรแหงการ

เรียนรู แตการจัดการความรูยังอยูในระบบอินทราเน็ต ยังไมไดมีการเผยแพรออกไปภายนอก ตอมาในปงบประมาณ  

2551 คณะฯมียุทธศาสตรและแผนงานท่ีชัดเจนในการพัฒนาเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงไดมีการจัดตั้ง

คณะทํางานพัฒนาระบบการจัดการความรูข้ึน เพ่ือเขามาดําเนินการในเรื่องดังกลาว การเริ่มตนการจัดการความรูของ

คณะทํางานฯชุดนี้ เริ่มตนจากการสรางความเขาใจในเรื่องของการจัดการความรูใหแกคณะทํางานฯกอน เพ่ือใหเกิด

ความรูความเขาใจท่ีตรงกัน มีการวางแผนการทํางานรวมกันเพ่ือใหการดําเนินการของคณะทํางานฯเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรและแผนงานของคณะพยาบาลศาสตร การดําเนินการในปนี้คณะทํางานฯ 

เริ่มตนจากการรวมกลุมของคนกลุมเล็กๆ  ท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

และไดมีการสรุปองคความรูจัดเก็บและเผยแพรองคความรูผานทางเว็บไซตการจัดการความรูซ่ึงไดมีการเปลี่ยนโดเมน

ของเว็บไซต จากท่ีเขาถึงไดทางระบบอินทราเน็ตมาเปนระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารถเขาถึงไดท่ี  

http://www.ns.mahidol.ac.th นับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบการจัดการความรูของคณะฯ  ซ่ึงผลจากการ

ดําเนินงานทําใหในป 2551 เกิดกลุมชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 3 กลุม คือ กลุม NSFIS กลุม NSCIPPA และกลุม NSLP  

ตอมาในปงบประมาณ 2552 คณะฯไดแตงตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู”และ 

“คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู” ข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการท้ัง 2 ชุดไดประสานงานและทํางานรวมกัน

ในการดําเนินการใหเกิดการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  และพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูข้ึนภายในคณะฯ รวมท้ังผลักดันใหเกิดระบบการจัดการความรูของภาควิชาตางๆ ดวย จากการดําเนินการในป 

2551 พบวาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรสวนใหญยังไมเขาใจวาการจัดการความรูคืออะไร  ดังนั้นจึงไดมีการจัด

อบรมให ความรูเรื่ององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูใหกับบุคลากรภายในคณะฯ  เพ่ือใหบุคลากรไดมี

ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู  และในขณะเดียวกันก็พยายามท่ีจะ

ผลักดันใหเกิดการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติของภาควิชาและหนวยงาน  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและ

การสรางองคความรูของกลุม  ซ่ึงในปนี้การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  ทําใหเกิด

กลุมชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ิม ข้ึนอีกเพียง  3 กลุม คือ กลุมการเรียนการสอน  กลุมคนรักไอที และกลุมสายสนับสนุน  

ซ่ึงปญหาเกิดจากภาระงานท่ีมีมากทําใหบุคลากรคณะฯไมสามารถเขารวมกิจกรรมได อีกท้ังการดําเนินงานเกิดข้ึนจาก

คณะกรรมการ  ซ่ึงแตละทานมีภาระงานมากทําใหไมสามารถเขามาดําเนินการไดอยางเต็มท่ี  ประกอบกับยังไมมี
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บุคลากรและหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องการจัดการความรูโดยตรง แตอยางไรก็ตามทีมงานกลุมเล็กๆ ยังคง

รวมตัวกันอยูโดยไมทอถอย ยังรวมแรงรวมใจในการดําเนินการตอไปตามกําลังความสามารถท่ีมีอยู  ผลัดกันทําหนาท่ี

ในการถอดบทเรียนและชวยกันจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซ่ึงก็ทําใหเกิดความภูมิใจในความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  อีกท้ังยังทํา

ใหเห็นวาความมุงม่ันและพลังของกลุมเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหคณะฯ กาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในอนาคตได นอกเหนือจากการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติแลว  การสรางวัฒนธรรมองคกรในการถายทอดและสงตอ

องคความรูของผูเกษียณอายุราชการของคณะฯก็เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากอาจารย

ผูอาวุโสหลายทานครบวาระเกษียณอายุราชการ ทําใหคณะฯอาจตองสูญเสียองคความรูและบุคลากรท่ีเปนกําลังสําคัญ

ของคณะฯไป  จึงเปนจุดเริ่มตนใหคณะฯตระหนักมากยิ่งข้ึนวาทําอยางไรใหความรูท่ีมีอยูในตัวอาจารยผูอาวุโส

ไดถูกถายทอดและสงตอใหกับอาจารยรุนใหมๆ  คณะกรรมการฯจึงจัดเวทีใหผูเกษียณอายุราชการไดมาถายทอด

ประสบการณท่ีมีคุณคาตลอดชีวิตการทํางานใหแกบุคลากรรุนหลัง  ซ่ึงไดมีการบันทึกและเผยแพรไวบนเว็บไซตการ

จัดการความรูดวย 

ในปงบประมาณ 2553 การเริ่มตนการจัดการความรูยังคงรูปแบบคลายๆ กับปท่ีผานมา  โดยเริ่มดวยการจัด

อบรมฟนฟูความรูใหแกบุคลากรใหมท่ียังไมมีความรูเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู  ซ่ึงไดมีการ

นําเสนอตัวอยางความสําเร็จของการนําการจัดการความรูมาประยุกตใชในกระบวนการทํางาน  เพ่ือใหบุคลากรใหม

ไดมองเห็นภาพการดําเนินการดานการจัดการความรูและเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  แตในเรื่อง

ของการผลักดันใหเกิดการถายโอนความรูจากผูเกษียณไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมโดยพยายามใหเกิด

การถายโอนความรูจากผูเกษียณออกมาในรูปแบบของ Explicit Knowledge ซ่ึงในปนี้ถือวาประสบความสําเร็จ

ในระดับหนึ่ง เนื่องจากผูเกษียณไดถายทอดความรูและประสบการณอยางเปนรูปธรรมในรูปแบบคูมือทางการพยาบาล

และจัดทําสื่อ Computer Assisted Instruction (CAI) เผยแพรผานทางระบบ E-learning ของคณะฯและสามารถ

เขาถึงไดทาง http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th การสรางองคความรูจากชุมชนนักปฏิบัติในปนี้ มีการกําหนด 

Theme การดําเนินการเปน 2 กลุม คือ กลุมภาวะซึมเศราและกลุมผูสูงอายุ  และไดเริ่มนําเครื่องมือการจัดการ

ความรูมาใชในการดําเนินกิจกรรมดวย อาทิ  Before Action Review (BAR), After Action Review (AAR )โดย

กอนเริ่มกิจกรรมในแตละครั้งจะมีการทํา BAR เพ่ือตองการทราบความคาดหวังของการเขารวมกิจกรรมและให

โอกาสในการแบงปนประสบการณ  และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม จะมีการทํา AAR เพ่ือตองการทราบวาผูเขารวมได

เรียนรูตามท่ีคาดหวังหรือไม 

นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2553 คณะฯยังไดมีการผลักดันนโยบายดานการบูรณาการจัดการความรูเขากับ

การดําเนินงานของภาควิชาและสํานักงานคณบดี  โดยสนับสนุนใหมีการนํากลไกการจัดการความรูเชื่อมโยงกับ

การพัฒนาศูนยความเปนเลิศของภาควิชาตางๆ ในดานการสรางเสริมสุขภาพ และการดําเนินงานประจําของสํานักงาน

คณบดี โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได  ซ่ึงภาควิชาไดจัดกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารยภายในภาควิชา  โดยมีประเด็นและเปาหมายท่ีแตกตางกันไปในแตละภาควิชา  

สวนการดําเนินการดานการจัดการความรูของสํานักงานคณบดีนั้น  ไดนํากระบวนการของการจัดการความรูเขาไป

บูรณาการกับการดําเนินงานประจําโดยเริ่มตนท่ีศูนยวิจัยทางการพยาบาล  ซ่ึงศูนยวิจัยไดจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการสรางงานวิจัยข้ึน  เชน NS Lunch Talk, Research Clinic การจัดสัมมนาตางๆ  การจัดเวที

เพ่ือเปดโอกาสใหสายสนับสนุนไดนําเสนองานวิจัยสถาบัน รวมท้ังการจัดกิจกรรม  IRB Talk ของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนฯภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมไดมีการถอดบทเรียนและนําไปเผยแพรตอไป  แตอยางไรก็ตาม

คณะฯพบวาการบูรณาการการ จัดการความรูกับการดําเนินการตามพันธกิจนั้นยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ท้ังนี้

เนื่องจากการดําเนินการยังคงมีขอจํากัดอยูท่ีบางภาควิชาหรือเฉพาะบางหนวยงานเทานั้น 

ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดทบทวนและวางแผนการดําเนินการดานการจัดการความรูใหม โดยไดรวม

คณะกรรมการท้ัง 2 ชุด เขาดวยกัน และตั้งชื่อใหมเปน  “คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการ

ความรู” และมีบุคลากรและหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องการจัดการความรูโดยตรง  ทําใหการทํางานของ

คณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซ่ึงการดําเนินการในปงบประมาณ  2554 นี้ทําใหไดเรียนรูสิ่งตางๆ ท้ังท่ี

ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ แตก็นับไดวาเปนปท่ีการดําเนินงานดานการจัดการความรูประสบ

ความสําเร็จมากท่ีสุดตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ซ่ึงเห็นไดจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ  ท่ีเกิดข้ึนท้ังในสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ อาทิ กลุม CoP จากภาควิชาตางๆ  กลุม 

Happy Workplace กลุม Innovation กลุม NSKM เปนตน  และในปนี้ไดเริ่มตนกิจกรรมดวยการจัด อบรมการ

ถอดบทเรียนเพ่ือใหบุคลากรของคณะฯ ไดเรียนรูถึงเทคนิควิธีการถอดบทเรียนท่ีถูกตองและ มี

ประสิทธิภาพ  ทําใหในปงบประมาณนี้สามารถถอดบทเรียนความรูท่ีเกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดกวา 

50 เรื่อง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ปงบประมาณ  2554) มีการ

จัดกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการท้ังในระดับภาควิชาและระดับคณะ  ทําใหบุคลากรของคณะฯ ไดรับ

ความรูท่ีมีคุณคายิ่งจากผูเกษียณอายุราชการหลายๆ ทาน  นอกจากนี้ยังปรับปรุงเว็บไซตการจัดการความรูใหม  โดย

ใช Joomla ในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูลบนระบบ  (Content Management System: CMS) ทําใหผูใชงาน

สามารถ Upload บทความ รูปภาพ เขียนขาวประชาสัมพันธ บันทึกปฏิทิน  สามารถสราง  Blog ของตนเองได ฯลฯ 

อีกท้ังยังเปดโอกาสใหผูใชบริการสามารถเขียน ความคิดเห็นเ พ่ิมเติมได  ซ่ึงสามารถเขาถึงไดผานทาง

http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/km 

ณ ปจจุบัน ปงบประมาณ  2555 คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู  ยงัคงมี

บทบาทหนาท่ีในการดําเนินการดานการจัดการความรู ซ่ึงไดมีการทํา  AAR โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายใน

คณะฯ  ปงบประมาณ  2554 ทําใหพบวาคณะฯ ยังขาดบุคคลท่ีจะทําหนาท่ี “คุณอํานวย ” (Facilitator) และ  

“คุณลขิติ” (Notetaker) เปนอยางมาก โดยผูท่ีทําหนาท่ีดังกลาวสวนใหญเปนคณะกรรมการฯ ซ่ึงการท่ีจะทําให
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การจัดการความรูประสบความสําเร็จไดนั้น ตองทําใหเรื่องการจัดการความรูอยูในใจของทุกคน และพรอมท่ีจะเปนได

ท้ังคุณอํานวยและคุณลขิติ  ซ่ึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ “ความรวมมือของบคุคล ” ตามมาดวย “ความรวมมือของทีม ” 

และกลายเปน “ความรวมมือขององคกร ” ในท่ีสุด ดังนั้นในปงบประมาณ 2555 คณะกรรมการฯ จงึได

วางแผนจัดอบรมการเปนคุณอํานวยและคุณลิขิตใหกับบุคลากรของคณะฯ เพ่ือใหมีผูทําหนาท่ีคุณอํานวย และ

คุณลิขิตเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังเนนการจัดการความรูในงานประจํา เพ่ือใหเกิดการบูรณาการจัดการความรูกับงานประจํา

ของบคุลากรของคณะฯ  จะไดทําใหบุคลากรไมรูสึกวาเปนการเพ่ิมภาระงาน  และสามารถนําไปใชประโยชนตอการ

ทํางานของบุคลากรไดจริง คณะกรรมการฯ จึงไดจัดทําแผนการจัดการความรูข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการ

พัฒนาระบบการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพของคณะพยาบาลศาสตรตอไป  ซ่ึงแผนการจัดการความรูมุงเนน

วัตถุประสงคหลัก ดังนี ้

1. เพ่ือบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

2. เพ่ือสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

3. เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

กลุมชุมชนนักปฏิบัติ 

4. เพ่ือถอดบทเรียน /ความรูท่ีไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 

ของคณะพยาบาลศาสตร  การถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

กลุมชุมชนนักปฏิบัติ  

5. เพ่ือถอดบทเรียน /ความรูท่ีไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  

ของคณะพยาบาลศาสตร  การถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

กลุมชุมชนนักปฏิบัติ  

6. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร 

7. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะการเปนผูอํานวยความสะดวก  (Facilitator) ในการ

ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู 
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คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

 

 

 

รศ.ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ท่ีปรึกษา 
 
 
 
 

 

รศ.กันยา ออประเสริฐ 
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 

ท่ีปรึกษา 
 
 
 

 
 

 ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย  ผศ.ดร.นพพร วองสิริมาศ       รศ.พัสมณฑ คุมทวีพร            รศ.สุวิมล กิมป 
   ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ           ผูชวยคณบดี                      กรรมการ      กรรมการ  

ประธานกรรมการ       กรรมการ  
 

 
 
 
 
ผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรูป   ผศ.ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท     อ.ฐินีรัตน ถาวร          อ.ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค 

   กรรมการ                        กรรมการ                       กรรมการ                         กรรมการ       
 

 
 
 

 
  อ.ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย  น.ส.ศรีสุดา คลายคลองจิตร  นางนภัสสร ลาภณรงคชัย    น.ส.ชวนันทร พรหมโชต ิ
             กรรมการ        กรรมการ              กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาลระดับประเทศ  

และนานาชาติ เปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 

พันธกิจ 

 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีเอกลักษณโดดเดน มีคุณภาพคูคุณธรรม และมีคุณลักษณะตามคานิยมองคกร  

เปนพลังทางสติปญญาในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  

 2. สรางงานวิจัยท่ีสามารถชี้นํานโยบายระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสรางองคความรูใหม

ในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  

3. สงเสริมการบริการวิชาการท่ีสะทอนความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร  

4. สรางความรวมมือกับสถาบันท้ังในและตางประเทศเพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรสูการเปนสถาบันชั้นนํา

ในระดับประเทศและนานาชาติ   

 5. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังบูรณาการศิลปวัฒนธรรมในการปฏิบัติ

ภารกิจและการดํารงชีวิต 

แผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี  1 สรางระบบวิจัยและการสรางองคความรูสูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี  2 สรางระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต   

ยุทธศาสตรท่ี  3 สรางเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพสูสากล 

ยุทธศาสตรท่ี  4 สรางความเปนเลิศในการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี  5 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน 

การบริหารจัดการทุกพันธกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี  6  สรางศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี  7  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหวางภาควิชา 

ยุทธศาสตรท่ี  8  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

ยุทธศาสตรท่ี  8    

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 



 
 

 

 

NSKnowledge Management [7] 

 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 

ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพ่ือบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ   

2. เพ่ือถอดบทเรยีน/ความรูท่ีไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

3. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : ไดองคความรูจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ของคณะฯ 
 

ลาํดับ กจิกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการ

จัดการความรู 

- สาํนักงานกําหนดประเดน็และ

เปาหมายการจัดการความรูในงาน

ประจาํ 

ต.ค.-พ.ย. 54 - สํานักงานมีการบูรณาการ

จัดการความรูกับงานประจํา 

อยางนอย 5 งาน 

บูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงาน

ตามพันธกิจตางๆ ของสํานักงาน 

คณะกรรมการฯ 

2 กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา

ความรูและทักษะ 

- บุคลากรสายสนับสนุน ต.ค. 54-ก.ย. 55 - บุคลากรสายสนับสนุนเขารวม

ในกิจกรรมอยางนอย 3-5 คน/

งาน 

บูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงาน

ตามพันธกิจตางๆ ของสํานักงาน 

คณะกรรมการฯ 

3 การแบงปนและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูและ

เผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง “เรื่อง

เลาเราพลัง: การจัดการความรูในงาน

ประจาํ” เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ

ในเรือ่งของการนํากระบวนการของการ

จัดการความรูมาประยุกตใชในงาน

ประจาํ 

- บุคลากรสายสนับสนุนเขารวมกิจกรรม

การจัดการความรูในงานประจํา และ

ถอดบทเรยีน/ความรูท่ีไดจากการเขา

รวมกิจกรรม 2 เดือน/ครั้ง/งาน 

พ.ย.54-ก.ย. 55 - บุคลากรสายสนับสนุนมีความ

พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม

“เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการ

ความรูในงานประจํา” อยูใน

ระดับดี ไมนอยกวารอยละ 80 

- ไดองคความรูจากการ 

ถอดบทเรยีนอยางนอย 5 เรื่อง 

 

ถอดบทเรยีน/ความรูท่ีไดจากการบูรณาการ

จัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจ

ตางๆ ของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 
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ลาํดับ กจิกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การรวบรวมความรูและ

จดัเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลกัษณอกัษร 

(Explicit Knowledge) 

จดัเก็บสรปุถอดบทเรยีน/ความรูท่ีไดไว

บนเว็บไซต เพ่ือเผยแพรองคความรู 

พ.ย. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/

ความรูท่ีไดไวบนเว็บไซต 

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรู

ของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

5 การนําความรูท่ีไดจากการ

จัดการความรูมาปรับใช 

ในการปฏิบัติงานจริง 

นําความรูท่ีไดจากการถอดบทเรียนไปใช

ในการปฏิบัติงานจริง 

พ.ย. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรูท่ีไดไปใชใน

การปฏิบัติงานอยางนอย 

1 เรื่อง 

เผยแพรองคความรูของคณะฯ คณะกรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NSKnowledge Management [9] 

 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ  

2. เพ่ือถอดบทเรยีน/ความรูท่ีไดจากถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 

3. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูของคณะพยาบาลศาสตร 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 
 

ลาํดับ กจิกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

กําหนดประเดน็การถอดบทเรยีน/

ความรูของผูเกษียณอายุราชการ 

ต.ค.-พ.ย. 54 ไดประเด็นการถอดบทเรียน 

อยางนอย 2 เรื่อง 

สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอดความรู

ของผูเกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการฯ 

2 กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

ท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ 

- ผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 

2555 

1. รศ.ฉวีวรรณ โพธ์ิศร ี

2. รศ.สิริรัตน ฉัตรชัยสุชา 

3.รศ.สุธีรา ฮุนตระกูล 

4.รศ.สุวิมล กิมป 

5.รศ.สุคนธ ไขแกว 

6. ผศ.ธิติมา จําปรัตน 

ธ.ค. 54-ก.ย. 55 ผูเกษียณอายุราชการเขารวม

ในกิจกรรมอยางนอย 2 คน 

สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอดความรู

ของผูเกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการฯ จาก

ภาควิชา; 

- การพยาบาลรากฐาน 

- การพยาบาลรากฐาน 

- การพยาบาลสาธารณสุข 

- การพยาบาลศัลยศาสตร 

- การพยาบาลสูติศาสตรฯ 

- การพยาบาลสูติศาสตรฯ 

  

  

  

  

  

7. รศ.กันยา ออประเสรฐิ (ตออาย)ุ 

8. รศ.ศิริวรรณ สันทัด (ตออายุ) 

 

   - การพยาบาลศัลยศาสตร 

- การพยาบาลสูติศาสตร 
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ลาํดับ กจิกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

การแบงปนและแลกเปลีย่น

เรียนรู และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ

คณะฯ เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการ

ไดถายทอดความรู 

- ถอดบทเรยีน/ความรู  

ของผูเกษียณอายุราชการ 

ธ.ค. 54-ก.ย. 55 - มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางนอย 1 ครั้ง 

- ไดองคความรูจากการ

ถายทอดความรูผูเกษียณอายุ

ราชการอยางนอย 1 เรื่อง 

- สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอดความรู

ของผูเกษียณอายุราชการ 

- ถอดบทเรยีน/ความรูท่ีไดจากการถายทอด

ความรูของผูเกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการฯ 

- จัดเวทีกิจกรรมในระดับภาควิชา

เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการได

ถายทอดความรู 

- ถอดบทเรยีน/ความรู  

ของผูเกษียณอายุราชการ 

ธ.ค. 54-ก.ย. 55 - ไดองคความรูจากการ

ถายทอดความรูผูเกษียณอายุ

ราชการอยางนอย 2เรื่อง 

- ได Explicit Knowledge 

อาทิเชน คูมือการสอนตางๆ  

สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส

อยางนอย 2 เรื่อง 

- สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอดความรู

ของผูเกษียณอายุราชการ 

- ถอดบทเรยีน/ความรูท่ีไดจากการถายทอด

ความรูของผูเกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการฯ จาก

ภาควิชา 

4 การรวบรวมความรูและ

จดัเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลกัษณอกัษร (Explicit 

Knowledge) 

- จดัเก็บสรปุถอดบทเรยีน/ความรู 

ท่ีไดไวบนเว็บไซต เพ่ือเผยแพร 

องคความรู 

ธ.ค. 54-ก.ย. 55 - มีการจัดเก็บสรุปถอด

บทเรยีน/ความรูท่ีไดไว 

บนเว็บไซต 

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรู

ของคณะฯ 

 

คณะกรรมการฯ 

5 การนําความรูท่ีไดจากการ

จัดการความรูมาปรับใช 

ในการปฏิบัติงานจริง 

- นําความรูท่ีไดจากผูเกษียณอายุ

ราชการไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

ธ.ค. 54-ก.ย. 55 - มีการนําความรูท่ีไดจาก 

ผูเกษียณอายุราชการไปใช 

ในการปฏิบัติงานอยางนอย  

2 เรื่อง 

เผยแพรองคความรูของคณะฯ คณะกรรมการฯ 

 

 



 
 

 

 

NSKnowledge Management [11] 

 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 

ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพ่ือสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

2. เพ่ือสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

3. เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ  

4. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : ไดองคความรูจากการถอดบทเรียน/ความรูของกลุมชุมชนนักปฏิบัต ิ
 

ลาํดับ กจิกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

- จัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏบิตัขิอง

ภาควิชาและสํานักงาน อยางนอย 

5 กลุม 

- กลุมชุมชนนักปฏบิตักํิาหนด

ประเด็นและเปาหมายการจัดการ

ความรูของกลุม 

ต.ค.-พ.ย. 54 - มีกลุมชุมชนนักปฏบิตัขิอง

ภาควิชาและสํานักงาน อยาง

นอย 5 กลุม 

- ไดประเด็นและเปาหมายการ

จัดการความรูอยางนอย 5 

เรื่อง 

สรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชา

และสํานักงานของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย

ท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ 

- อาจารย 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

ต.ค. 54-ก.ย. 55 อาจารยจากแตละภาควิชา/

บุคลากรสายสนับสนุน เขารวม

ในกิจกรรมอยางนอย 

5 คน/กิจกรรม 

สรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชา

และสํานักงานของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

3 การแบงปนและแลกเปลีย่น

เรียนรู และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย 

- จดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู

ระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติของ

ภาควิชาและสํานักงาน  

- ถอดบทเรยีน/ความรูจากการ 

จดักิจกรรม  

ต.ค. 54-ก.ย. 55 ไดองคความรูจากการถอด

บทเรียนอยางนอย 5 เรือ่ง 

 

- สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ

ในระดับภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ 

- สรางวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ  

 

คณะกรรมการฯ 
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ลาํดับ กจิกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบ โดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(Explicit Knowledge) 

จดัเก็บสรปุถอดบทเรยีน/ความรู 

ท่ีไดไวบนเว็บไซต เพ่ือเผยแพร 

องคความรู 

ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/

ความรูท่ีไดไวบนเว็บไซต 

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรู

ของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

5 การนําความรูท่ีไดจากการ

จัดการความรูมาปรับใช 

ในการปฏิบัติงานจริง 

นําความรูท่ีไดจากการถอดบทเรียน

ไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรูท่ีไดไปใชใน

การปฏิบัติงาน อยางนอย 

1 เรื่อง 

เผยแพรองคความรูของคณะฯ คณะกรรมการฯ 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator 

ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนการเปนผูอํานวยความสะดวกของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator 
 

ลาํดับ กจิกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการ

จัดการความรู 

- จัดตั้งกลุม KM Facilitator ของ

ภาควิชาและสํานักงานอยางนอย 2 กลุม 

- กลุม KM Facilitator กําหนดประเด็น

และเปาหมายของการเปน KM 

Facilitator 

ต.ค.-พ.ย. 54 - มีกลุม KM Facilitator ของ

ภาควิชาและสํานักงาน อยาง

นอย 2 กลุม 

- ไดประเด็นและเปาหมายการ

เปน KM Facilitator อยาง

นอย 2 เรือ่ง 

สรางกลุม KM Facilitator ในระดับ

ภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

2 กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา

ความรูและทักษะ 

- อาจารย 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

ต.ค. 54-ก.ย. 55 อาจารยจากแตละภาควิชา/

บุคลากรสายสนับสนุน เขารวม

ในกิจกรรมอยางนอย 

40 คน/กิจกรรม 

สรางกลุม KM Facilitator ในระดับ

ภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

3 การแบงปนและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู  

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM 

Facilitator ใหกับบุคลากรคณะ

พยาบาลศาสตร จํานวน 2 รุน 

รุนท่ี 1 จัดใหกับบุคลากร 

สายสนับสนุน  

รุนท่ี 2 จัดใหกับบุคลากร 

สายวิชาการ  

ต.ค. 54-ก.ย. 55 บุคลากรมีความพึงพอใจใน

การเขารวมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ KM Facilitator 

อยูในระดับดีไมนอยกวา 

รอยละ 80 

- บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 

- พัฒนาทักษะการเปนการเปนผูอํานวย

ความสะดวกของบุคลากรในการดําเนิน

กิจกรรมดานการจัดการความรู 

 

คณะกรรมการฯ 
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ลาํดับ กจิกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การรวบรวมความรูและ

จดัเก็บอยางเปนระบบ 

โดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (Explicit 

Knowledge) 

จดัเก็บสรปุถอดบทเรยีน/ความรู 

ท่ีไดไวบนเว็บไซต เพ่ือเผยแพร 

องคความรู 

ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/

ความรูท่ีไดไวบนเว็บไซต 

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรู

ของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

5 การนําความรูท่ีไดจากการ

จัดการความรูมาปรับใช 

ในการปฏิบัติงานจริง 

นําความรูท่ีไดจากการถอดบทเรียนไปใช

ในการปฏิบัติงานจริง 

ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรูท่ีไดไปใชใน

การปฏิบัติงาน อยางนอย 

1 กลุม 

เผยแพรองคความรูของคณะฯ คณะกรรมการฯ 
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เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา 

นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ในหัวขอ  “เรื่องเลาเราพลัง : การจัดการความรูในงานประจํา”  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจกิายน 2554  เวลา 

9.00-11.00 น. ณ หอง 1110 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร ไดรับรูตัว

อยางประสบการณในการบูรณาการจัดการความรูกับงานประจํา และสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใช ใหเกิด

ประโยชนในการทํางานตอไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากนางสาวสุรางค อัคนิโรจน หัวหนางานประเมิน

ตนทุนคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ  ในประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจ ดังนี ้

1. แนะนาํหนวยงาน  งานประเมินตนทุน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนหนวยงานท่ีข้ึนกับฝาย

การคลังมีวิสัยทัศนคือ เปนหนวยงานตนแบบในการใหคําปรึกษาและวิเคราะหตนทุนมุงสูความเปนเลิศ

ในระดับสากล และมีพันธกิจคือ ใหการบริการวิเคราะหตนทุนและจัดทําขอมูลสําหรับผูบริหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เนนการบริการเชิงรุก ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย

หนาท่ีของงานประเมินตนทุน มีดังนี้  

1) การคํานวณตนทุนตามกิจกรรม  

2) ระบบบัญชีตนทุน SAP  

3) Data Warehouse  

4) รายงานอ่ืนๆ ตามความตองการของผูบริหาร 

2. ปญหาในการทํางานงานประเมินตนทุน กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2544 โดยเกิดจากความตื่นตัวของภาครัฐ

ในเรื่องการคํานวณตนทุนตามกิจกรรมซ่ึงการทํางานในชวงเริ่มแรกนั้นมีปญหาตางๆ เกิดข้ึน ไดแก  

1) การประเมินตนทุนเปนเรื่องใหมสําหรับบุคลากรในคณะฯ 

2) ตองคนหาแนวทางการทํางาน เพราะเปนเรื่องใหม 

3) เนื้อหาของงานมีความเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา 

4) มีผูขอขอมูลตนทุนในอดีต 

5) ผูบริหารโทรมาขอขอมูลดวน 

6) บุคลากรลาออก 

7) คณะฯ เริ่ม Implement ระบบ SAP 

8) บุคลากรยังขาดทักษะดานคอมพิวเตอร และภาษา 

9) เจาหนาท่ีเปน End User ไมทราบวาจะเริ่มตนทํางานอยางไร 

10) เวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็มักจะสงผลกระทบกับหนวยงาน 
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3. จุดเริ่มตนของการจัดการความรูในงานประจํา  จากปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน ทําใหหนวยงานได

สํารวจตัวเองแลวพบวาปจจัยสงผลใหทํางานไมไดคือ ความรูของคนในหนวยงานมีไมเทากัน ดังนั้น 

หนวยงานจึงเริ่มตนดวยการหาความรูใหกับบุคลากรในหนวยงานกอน โดยใชวิธีการหาความรูใน

รูปแบบตางๆ ไดแก การหาความรูจากผูเชี่ยวชาญภายใน เชน ศึกษาจากอาจารยแพทยท่ีเชี่ยวชาญใน

เรื่องดังกลาว เรียนรูวิธีการตางๆ จากทาน การหาความรูจากผูเชี่ยวชาญภายนอก โดยการเชิญ

ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาอบรมใหความรูกับบุคลากรในหนวยงาน หรือสงบุคลากรไปอบรมศึกษาดูงาน 

และการคนหาความรูจากตํารา โดยการอานตําราท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยการแบงหัวขอกัน

อาน สรุปรายงาน และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานซ่ึงพบวาไดทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ 

เพ่ิมข้ึน แตก็ยังพบปญหาวาบุคลากรแตละคนมีการรับรูในระดับท่ีแตกตางกัน จึงไดมีการสอนงาน/

ถายทอดขอมูล-ความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหนวยงานภายในดวยโดยเริ่มตนจาก 

1) การกําหนดความรูท่ีจําเปน คือใหคิดวาความรูอะไรท่ีจําเปนในการทํางานและจะทําใหเรา

ทํางานได ซ่ึงในงานประเมินตนทุน ความรูท่ีจําเปนก็ไดแก เรื่องโครงสรางองคกร  ความเขาใจการ

ทํางานของหนวยงานอ่ืน  ความรูพ้ืนฐานระบบ SAP, SAP-CCA, PA, PCA, IO ระบบ Data 

Warehouse, Microsoft Excel ข้ันสูง Microsoft Power Point และการนําเสนอ  Healthcare 

reimbursement (ระบบการจายเงิน) เปนตน 

2) หลังจากกําหนดความรูท่ีจําเปนแลว ก็ไดมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานโดยใช

เทคนิคตางๆ ไดแก 

- On the Job Training มีท้ังการสาธิต ฝกการฟง/สังเกต เรียนรู การใหปฏิบัติ และการซักซอม

กอนลงปฏิบัติ 

- ระบบพ่ีเลี้ยง โดยการจับคูระหวางพนักงานใหมและพนักงานเดิม เพ่ือสอนงานในความ

รับผิดชอบ  ซ่ึงการสอนงานจะใหพ่ี Senior ชวยตรวจทานงานใหนองใหม เพ่ือใหงานไมเกิด

ความผิดพลาดและรวมรับผิดชอบในงานนั้นๆ ดวย 

- การจัดอบรมภายในหนวยงาน โดยการใหพนักงานใหมจัดตารางสอนตามหัวขอท่ีตองเรียนรู มีการ

ทดสอบตามหัวขอท่ีกําหนด มีการสอนเนื้อหาใหมๆ ท่ีมีผลกระทบตอการทํางาน มีการถายทอดความรู

จากการประชุม/อบรม และมีการแบงหัวขอหนังสือ เพ่ือไปศึกษาและนํามาถายทอดรวมกัน 

- การหมุนเวียนงาน เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจในงานหลักและระบบงานอ่ืนๆ ดวย 

เพราะเม่ือมีบุคลากรลาออก งานจะไดไมหยุดชะงัก โดยการหมุนไปเรียนรูงานระบบอ่ืน และมีการสลับ

งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน กรรมการ HA กรรมการควบคุมภายในฯ เปนตน 

- กําหนด Performance Agreement ในหนวยงานไดมีการทําขอตกลงวาบุคลากรจะตองมีการถายทอด

ความรูใหบุคลากรภายในหนวยงานดวยโดยการ Post ความรูไวใน CoP อยางนอยปละ 3 เรื่อง 
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- กําหนดขอปฏิบัติกรณีลาออกบุคลากรท่ีจะลาออกจะตองจัดทําเอกสารสงงาน ไดแก สรุปขอมูล/

ผลงานท้ังหมด พรอม File สรุปงานคงคางและนัดถายทอดงานท่ีตองดําเนินการตอใหกับ

ผูรับผิดชอบคนอ่ืนๆ พรอมลงนามท้ังผูรับ/ผูถายทอด 

- จัดการประชุมเพ่ือ Update งาน และ Discuss ปญหาท่ีติดขัดเดือนละ 4 ครั้ง 

- การเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน เม่ือมีงานท่ีไดรับมอบหมายมา ทางหนวยงานก็จะนําขอมูลมาเก็บไว

ในรูปแบบของ File Excel โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ ไดแก งานท่ีไดรับมอบหมาย ผูรับผิดชอบ 

และสถานะของงานเปนตน เพ่ือเปนขอมูลในการติดตามงาน 

- การเก็บประเด็นปญหาเม่ือพบปญหาอุปสรรค หรือประเด็นความเสี่ยงท่ีพบในการทํางาน บุคลากรใน

หนวยงานจะนํามาเก็บไวเปนขอมูล โดยระบุปญหาในงาน ชวงเวลาท่ีพบปญหา แนวทางแกไขปญหา

และผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบวาในหนวยงานมีปญหาอะไรเกิดข้ึนบาง และแตละคนมีวิธีการแกไข

ปญหาเหลานั้นอยางไร เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหกับบุคลากรคนอ่ืนๆ ตอไป รวมท้ัง

เปนการเก็บสถิติเพ่ือใชในการรายงานการควบคุมภายในไดอีกดวย 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะฯและหนวยงาน ซ่ึงทําใหเกิดงานวิจัยและนวัตกรรม/

โครงการตาง  ๆเกิดข้ึนตามมา 

4. เครื่องมือจัดเก็บความรูท่ีไดนํามาใชในหนวยงาน ไดแก  

1) Share Drive คือการตั้งระบบแชรขอมูลของหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานนํางานท่ีเสร็จ

สมบูรณแลว หรืองานท่ียังตองมีการติดตามงานมาใสเปนขอมูลสวนกลางไว เพ่ือความสะดวกใน

การใชขอมูลและติดตามงาน 

2) SINET เปนระบบท่ีมีไวสําหรับแชรขอมูลท่ัวๆ ไปของคณะฯ 

3) Data Warehouse เปนระบบฐานขอมูลของคณะฯ  

5. การเผยแพรความรูในหนวยงานจะมีการเผยแพรขอมูล/ความรู ใน 2 ระดับคือ  

1) ภายในคณะฯ เชน 

- กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยการนําความรูมาจัดเก็บไวในเว็บไซตการจัดการความรูของคณะฯ 

- เอกสารคุณภาพ 

- จัดอบรมแกภาควิชา/หนวยงานภายในคณะฯ 

- การเผยแพรเครื่องมือ NPV และคูมือตางๆ 

2) ภายนอกคณะฯ เชน 

- เครือขาย UHOSNET คือ กลุมสถาบันการศึกษาท่ีมีโรงพยาบาล 

- สํานักงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

- โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนตน 
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6. ความภาคภมิูใจ/ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1) การปลูกฝงแนวคิดใหเห็นประโยชนของการแบงปนความรู 

- ผูสอนไดประโยชน 

- แบงเบาภาระงานในอนาคต 

- ทํางานทดแทนกันได 

- สรางความสัมพันธ ฯลฯ 

2) ทําเปนตัวอยาง 

3) การกระตุนใหมีการปฏิบัติ 

4) สรางนิสัยชางสงสัย 

5)  การชื่นชม 

6) การสรางจิตสํานึกของการบริการ 

สําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนอยางมากตอการทํางานประจํา เพราะไมเพียงแตจะทํา

ใหเราไมทํางานประจําไปเพียงวันๆ เทานั้น แตจะทําใหการทํางานประจําของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการ

นําการจัดการความรูมาใชในการแกไขปญหา และเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน  คือ บุคลากรเกง 

ผูรับบริการพึงพอใจ และองคกรมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงถือไดวากิจกรรมในครั้งนี้เปนการจุดประกายความคิด

ใหกับบุคลากรของคณะฯ ใหเกิดการนําการจัดการความรูมาประยุกตใชในงานประจําไดเปนอยางดี 
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การบูรณาการ การจัดการความรูกับงานประจํา 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกรไดจัดกิจกรรมการบูรณาการ

การจัดการความรูกับงานประจํารวมกัน  ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00-13.00 น.ณ หอง 602 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้ 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพงานภายใตชื่อ  โครงการ การแกไขปญหา 

Computer เบ้ืองตน เนื่องจากการขาดเจาหนาท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน สงผลใหงานดานการซอม

บํารุงและติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร ไมมีความคลองตัวเทาท่ีควร เนื่องจากมีเจาหนาท่ีในการบริการเพียงคนเดียว 

ซ่ึงมีภาระกิจทางดานอ่ืนๆ รับผิดชอบอยู ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนา ระบบการแกไขปญหา Computer เบื้องตน 

รวมท้ังการพัฒนาทักษะการแกไขปญหา Computer ใหกับเจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงจากเหตุผล

ดังกลาวทําใหทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสรุปรวบรวมปญหาคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึน ระหวางวันท่ี 27 ธันวาคม 

2554 ถึง  20 เมษายน 2555 ซ่ึงพบวาผูใชบริการสวนใหญประสบปญหา ดังนี้ 

1.การเขาใช Internet ไมได 

2. ระบบ LAN การแชร/ดึงขอมูล 

3. Set Printer/แกไขปญหา Printer ไมทํางาน 

4. คอมพิวเตอรทํางานชา 

5. ตอสัญญาณ LCD Projector กับ Notebook ไมได 

6. ติด Virus ใน Notebook, PC, USB 

7. เปดใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไมได 

8. สัญญาณเสียงเครื่องคอมพิวเตอรไมดัง 

9. โหลดไฟลจาก Youtube 

10. ติดตั้ง Software บางตัว 

11. การขอคําแนะนําการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

12.การลบไฟลจาก Webmail 

13. ปญหาท่ีเกิดกับเครื่องเสียง เชน 

- ไมคโครโฟนไมดัง  

- เสียงไมดี/สัญญาณเสียงไมดี ขอปรับเปลี่ยน 

- ขอใชไมคลอยดวน 
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- ขอเพ่ิมไมคโครโฟน 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดนัดวันท่ีจะอบรมใหความรูเก่ียวกับวิธีการแกปญหา Computer เบื้องตน

ใหกับเจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศในวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 เพ่ือจะไดชวยกันทําใหการบริการของงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร 

       งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกรไดกลาวถึงการทํางานท่ีซํ้าซอนกันระหวางฝาย

โสตทัศนูปกรณ และประชาสัมพันธ ในเรื่องการถายภาพ เนื่องจากไมสามารถแยกไดวางานไหนใครควรจะเปน

ผูรับผิดชอบ ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เวลาท่ีเจาของงานมาขอใชบริการจะไปเขียนใบขอใชบริการท่ีฝายโสต ทัศนูปกรณ 

แต ณ วันงานจะมาตามฝายประชาสัมพันธไปถายภาพ ซ่ึงประชาสัมพันธก็ไมทราบวามีงานนี้เกิดข้ึน ดังนั้น ท่ีประชุม

จึงไดสรุปวิธีการแกปญหาดังนี้ 

           1. ฝายประชาสัมพันธจะรับผิดชอบถายภาพท่ีเก่ียวของกับดานการขาวการประชาสัมพันธ ภายใน-ภายนอก

คณะฯ เปนหลัก 

           2. ฝายโสตทัศนูปกรณจะรับผิดชอบถายภาพงานดานการเรียนการสอนเปนหลัก 

           3. งานสําคัญของคณะฯ ท้ัง 2 ฝายจะชวยกันถายภาพ 

 นอกจากนี้ งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร ไดมีจัดทํา Website สําหรับการขอใชบริการ

ของงานประชาสัมพันธ ซ่ึงอยูระหวางการทดสอบ/ปรับเปลี่ยนอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NSKnowledge Management [21] 
 

โครงการ การแกไขปญหา Computer เบ้ืองตน 

หัวหนาโครงการ  นายพัฒนะ ผองศรี  

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ือสมาชิก 

1. นางอรวรรณ พูลสุข 

2. นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ 

3. นางกิติมา วันทอง 

4. นายวัชรินทร ควรหาเวช 

5. นายบุลากร บัวหลวง 

ท่ีมาของโครงการ 

 การขาดเจาหนาท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน สงผลใหงานดานการซอมบํารุงและติดตั้งอุปกรณ

สารสนเทศ ไมมีความคลองตัวเทาท่ีควร เนื่องจากมีเจาหนาท่ีในการบริการเพียงคนเดียว ซ่ึงมีภาระกิจทางดานอ่ืนๆ 

รับผิดชอบอยู ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาระบบการแกไขปญหา Computer เบื้องตน รวมท้ังการพัฒนาทักษะการ

แกไขปญหา Computer ใหกับเจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการแกไขปญหา Computer ใหกับเจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกการแกไขปญหา Computer เบื้องตน 

ระยะเวลาการดําเนินการ  3 พฤษภาคม 2555 – 30 กันยายน 2555 

วันท่ีเริ่มตนโครงการ  3 พฤษภาคม 2555 

ผูเกี่ยวของ 

 บุคคลกรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
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กระบวนงาน (Flow) กอนการปรับปรุง 

 

 

 

กระบวนงาน (Flow) หลังปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดพอสังเขป 

1. สรางแบบบันทึกปญหาและวิธีแกไข 

2. ประชุมรวมมือเพ่ือพัฒนาทักษะดานการแกไขปญหา Computer ใหกับเจาหนาท่ีงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจเขารวม 

3. บันทึกและสรุปรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประชุม 

4. ทํา Website แนะนําการแกไขปญหาเบื้องตน จัดอันดับ Topten ปญหาพบบอย และจัดทํา VDO Clip 

แนะนําการแกไขปญหา 

งบประมาณท่ีใช  ไมมี  

อุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใช 

1. คอมพิวเตอร 

2. Server สําหรับเก็บบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

รับแจงปญหาจาก

ผูใชงาน 

รอเจาหนาท่ี

ดําเนินการตรวจซอม 

แกไขและแจงผูใชงาน

ทราบถึงปญหา 

รับแจงปญหาจาก

ผูใชงาน 

เจาหนาท่ีดําเนินการ

ตรวจซอม 

แกไขและแจงผูใชงาน

ทราบถึงปญหา 

จดบันทึกปญหาและ

วิธีการแกไขลงสมุดบันทึก 

สรุปรวบรวมปญหา

ระหวางเดือน 
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ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ 

ตัวชีว้ดั (KPI) 
เปาหมาย 

(Target) 

ผลลัพธท่ีปฏิบัติได (มากกวาหรือเทากบั 3 รอบการวัดผล) 

กอนดําเนนิการ 

หลงัดําเนนิการ 

คร้ังท่ี 1  

วัน/เดือน/ป 

หลงัดําเนนิการ 

คร้ังท่ี 2  

วัน/เดือน/ป 

หลงัดําเนนิการ 

คร้ังท่ี 3  

วัน/เดือน/ป 

1. เจาหนาท่ีงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศมี

ทักษะการแกไข

ปญหา 

Computer  

เพ่ือใหการ

ดาํเนินงานในการ

แกไขปญหา

Compute  

มีความคลองตัว

มากข้ึน 

ผูใชบริการมท่ีมา

ขอรับบริการตอง

รอเจาหนาท่ีท่ี

สามารถแกไข

ปญหาไดเพียงคน

เดียว จึงทําใหตอง

เสียเวลารอนาน 

อบรมใหความรู

เก่ียวกับวิธีการแกไข

ปญหา Computer

ใหกับเจาหนาท่ี 

ในวันท่ี 11 

มิถุนายน 2555 

เจาหนาท่ีงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถ

แกไขปญหา 

Computer 

เบ้ืองตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(30 ส.ค. 55) 

- 

2. เพ่ือพัฒนา

ระบบบันทึกการ

แกไขปญหา 

Computer 

เบ้ืองตน 

 

เพ่ือใหเจาหนาท่ี/

ผูรับบริการ

สามารถแกไข

ปญหา Computer 

เบ้ืองตนไดดวย

ตนเองโดยศึกษา

วิธีการจากระบบ

บันทึกการแกไข

ปญหา 

ยังไมมีระบบ

บันทึกการแกไข

ปญหา 

Computer 

เบ้ืองตน 

มีการบันทึกวิธีการ

แกไขปญหา

Computer 

เบ้ืองตนลงในสมุด

บันทึก เริ่มตั้งแต

เดือน มกราคม 

2555 แตยังไมได

เผยแพรให

ผูใชบริการไดใชงาน 

ยังไมไดพัฒนา

เว็บไซตและนําการ

แกไขปญหา

เบ้ืองตน รวามถึง 

VDO Clip 

- 

การพัฒนาปรับปรุง 

CQI รอบท่ี 1 ระยะเวลา 6 เดอืน 

สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ 

 มีการอบรมใหความรูเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหา  Computer ใหกับเจาหนาท่ี ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 

CQI รอบท่ี 2 ระยะเวลา 2 เดอืน 

สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ 

 เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแกไขปญหา Computer เบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

CQI รอบท่ี 3 ระยะเวลา 1 เดอืน  - 

สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ      - 
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สรุปผลการดําเนินการ 

1. ปญหา/ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ 

เนื่องจากเจาหนาท่ีในงานเทคโนโลยีฯมีภาระกิจคอนขางมากและหลายดานจึงทําใหการจดบันทึกวิธีการ

แกไขอาจไมครบถวน 

2. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน 

การพัฒนาการใหบริการดานซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร จําเปนตองศึกษาความตองการของผูรับบริการ 

และ ควรพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรในงาน เพ่ือการบริการท่ีรวดเร็วและตอบสนองความตองการของผูรับบริการได

อยางตรงจุด 

3. แผนการท่ีจะพัฒนาตอเนื่องตอไป 

 จัดกลุมปญหา และจัดทํา  Website ในการแนะนําการแกไขปญหาเบื้องตน 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานตามโครงสรางใหม 

โดยใชแบบประเมินผลกิจกรรมความตองการพบอาจารยท่ีปรึกษาแบบออนไลน 

หัวหนาโครงการ  นางสาวชัญญา แสงจันทร  

รายช่ือสมาชิก   

1. นางจรินทิพย อุดมพันธุรัก 

2. นางสาวชลียา กัญพัฒนพร 

ท่ีมาของโครงการ 

ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร โดยมอบหมายใหฝายพัฒนานักศึกษาจัดดําเนินการใหอาจารยท่ีปรึกษาติดตาม  

ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดตามสัดสวนของนักศึกษา แตปจจุบันมีจํานวนนักศึกษามากกวาอาจารย   ดังนั้นการท่ีจะ

พัฒนาบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตรใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณแบบ  มีความรูทางวิชาการ  ไดสําเร็จเปนพยาบาลท่ีมี

จิตใจท่ีเปนคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี จึงควรมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในอดีตการจัดนักศึกษาพบ

อาจารยท่ีปรึกษาจะมีการประเมินผลโดยแจกแบบประเมินเปนเอกสารใหแกนักศึกษา  ซ่ึงฝายพัฒนานักศึกษา  ไดพบ

กับปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน โดยแยกปญหาเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ปญหาท่ีเกิดกับนักศึกษา คือ นักศึกษาสงแบบ

ประเมินกลับมาลาชา และตอบไมตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริง 2) ปญหาท่ีเกิดกับฝายพัฒนานักศึกษา คือ 

การดําเนินการประกอบดวยหลายข้ันตอน ทําใหเสียเวลาในการถายเอกสาร สูญเสียทรัพยากรกระดาษเปนจํานวนมาก 

อีกท้ังตองใชเวลามากในการ  Key เพ่ือสรุปและวิเคราะหแบบประเมิน งานพัฒนานักศึกษาไดเล็งเห็นถึงปญหา

ดังกลาวท่ีเกิดข้ึน จึงตองการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานระบบอาจารยท่ีปรึกษา โดยการจัดทํา

แบบประเมินผลกิจกรรมความตองการพบอาจารยทีปรึกษา  ดวยระบบ Computer Online สําหรับนักศึกษา

ประเมินทุกครั้งท่ีมีการจัดนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและลดข้ันตอนการทํางานของฝาย

พัฒนานักศึกษา ซ่ึงสามารถประเมินผลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง และใหนักศึกษาสามารถประเมินไดตามความรูสึก

และความเปนจริงโดยไมตองกังวล 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางแบบประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบออนไลน  

2. เพ่ือลดข้ันตอนของการ Key ขอมูล และลดการใชกระดาษ 

ระยะเวลาการดําเนินการ  1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555 

วันท่ีเริ่มตนโครงการ  1 มกราคม 2555 
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ผูเกี่ยวของ 

 ผูรับบริการ :  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี 2-4 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูใหบริการ: งานพัฒนานักศึกษา 

กระบวนงาน (Flow) กอนการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนงาน (Flow) หลังการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดพอสังเขป 

1. เรียนการใช Google Document 

2. ทดลองทําแบบประเมินดวย Google Document 

3. สง link แบบประเมินใหผูรับบริการทาง facebook กลุมแตละชั้นป 

4. ผูรับบริการประเมินผลผานออนไลน 

5. ดึงขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน (Google) มาทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Excel หรอื SPSS 

6. สรุปผลการประเมิน 

งบประมาณท่ีใช (ถามี) -  

 

สรางแบบ

ประเมินผล 

ถายเอกสาร 

แบบประเมนิผล 

 

แจกแบบประเมินผล

ใหผูรับบริการ 

ผูรับบริการ 

ตอบแบบประเมินผล 

รับแบบ

ประเมินผลคืน 

 

Key ขอมลูลงใน 

SPSS 
 

 

 
 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการ

ประเมิน 

 

สรางแบบประเมินผล

ออนไลน 

สง Link แบบประเมินผลให

ผูรับบริการทาง Facebook 

กลุมแตละชั้นป 

 

ผูรับบริการ

ประเมินผลออนไลน 

 

ดึงขอมูลจาก

ฐานขอมูลออนไลน 

 

 

 

 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปผล 

การประเมิน 
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อุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใช (ถามี)   

1. คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ  

 

ตัวชีว้ดั (KPI) 
เปาหมาย 

(Target) 

ผลลัพธท่ีปฏิบัติได (มากกวาหรือเทากบั 3 รอบการวัดผล) 

กอนดําเนนิการ 

หลงัดําเนนิการ 

คร้ังท่ี 1 

วัน/เดือน/ป 

(30 กย 55) 

หลงัดําเนนิการ 

คร้ังท่ี 2 

วัน/เดือน/ป 

(31 มคี 56) 

หลงัดําเนนิการ 

คร้ังท่ี 3 

วัน/เดือน/ป 

(30 กย 56) 

1. ใชเวลาในการ

วิเคราะหขอมูลไม

เกิน 30 นาที 

เพ่ือลดระยะเวลาท่ี

ใชในการวิเคราะห

ขอมลู 

ใชเวลาในการ

วิเคราะหขอมูล

ประมาณ 2-3 ชม 

ใชเวลาในการ

วิเคราะหขอมูลไม

เกิน 30 นาที 

- - 

2. ลดปริมาณการ

ใชกระดาษในการ

ประเมินผล 

เพ่ือลดการใช

กระดาษในการ

ประเมินผล 

ตองทําสําเนา

กระดาษท่ีใชใน

การประเมนิผล

เปนจาํนวนมาก

(ข้ึนอยูกับจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรม) 

ไมมีการใชกระดาษ

ในการประเมนิผล 

- - 

การพัฒนาปรับปรุง 

 CQI รอบท่ี 1 ระยะเวลา  1 ป 

สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ 

 หลังจากการทดลองใชการประเมินผลกิจกรรม /งาน แบบออนไลน พบวาสามารถชวยลดระยะเวลาท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูลลง เนื่องจากไมตองมาทําการ Key ขอมูลอีก สามารถดึงขอมูลท่ีถูกบันทึกไวบนระบบมาทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Excel หรอื SPSS ไดเลย และชวยลดปริมาณการใชกระดาษ เนื่องจากไมตองทํา

สําเนากระดาษท่ีใชในการประเมินผลอีก คงเหลือแคทําสรุปผลการประเมิน 1-2 ใบเทานั้น 

CQI รอบท่ี 2 ระยะเวลา   - 

สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ -  

CQI รอบท่ี 3 ระยะเวลา   - 

สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ - 
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สรุปผลการดําเนินการ 

1. ปญหา/ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ 

- ไมสามารถควบคุมจํานวนการตอบแบบประเมินจากนักศึกษาได เนื่องจากเปนการประเมินผานสื่อ Online 

- นักศึกษาใหความรวมมืออยูในระดับรอยละ 30 

2. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน 

 เกิดการเรียนรูกระบวนการสรางแบบประเมินออนไลน โดยเม่ือนํามาใชจริงก็ไดทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึง

ทําใหเกิดกระบวนการคิดอยางตอเนื่องเพ่ือแกไขและพัฒนาแบบประเมินออนไลนใหดียิ่งๆ ข้ึนตอไป 

3. แผนการท่ีจะพัฒนาตอเนื่องตอไป 

 สามารถประชาสัมพันธแบบประเมินออนไลนใหแกนักศึกษาไดอยางท่ัวถึง หาวิธีการดึงดูดความสนใจในการ

เขามาตอบแบบสอบถาม และวิธีการทําใหนักศึกษาเขามาใหความรวมมือตอบแบบประเมินครั้งตอไปมากข้ึน 
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เสวนาเรื่อง การวิเคราะหทุติยมาน (Secondary Analysis) 

นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ผูลิขิต  

งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรมเสวนาวิจัยซ่ึงเปนกิจกรรม ท่ีจัดข้ึน ประจาํของคณะฯ เพ่ือให

ความรูและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยและนักศึกษา เม่ือวันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2555 เวลา 

13.00 – 16.00 น. ณ หอง 504 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงในครั้งนี้เปนการเสวนาเรื่อง การ

วิเคราะหทุติยมาน หรือ Secondary Analysis โดยไดรับเกียรติจากอาจารยหลายๆ  ทานท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานวิจัยแบบ Secondary Analysis ไดแก ผศ.ดร.นพพร วองสิริมาศ  ผูชวยคณบดี ฝายทรัพยากรมนุษย  จาก

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ผศ.ดร.ปยะนันท ลิมเรืองรอง จากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-

นรีเวชวิทยา และอ.ดร.เกศศิริ วงษคงคํา จากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร โดยมี รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย ใหเกียรตเิปนผูดําเนินรายการ 

ทําความเขาใจรวมกันกอน  

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา อยากใหเปน

การจัดเสวนาโดยมีขอตกลงในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันของอาจารย และถือเปนโอกาสท่ีดีในการเรียนรู

รวมกัน ท้ังนี้เม่ือฟงเสร็จแลว อยากใหทุกคนไดรับขอคิด และขอพึงระมัดระวัง ในการทําวิจัยของตนเองตอไปดวย  

จากผลงานวิจัยสูการเรียนรูรวมกัน   

เริ่มตนเปนการนําเสนอผลงานของ ผศ.ดร.ปยะนันท ลิมเรืองรอง เรื่อง “ความสัมพันธระหวางปจจัยบาง

ประการ การออกกําลังกายและระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงในสตรีท่ีเปนเบาหวานขณะ

ตั้งครรภ” โดยผลงานเรื่องนี้เปนการใชขอมูลจากดุษฎีนิพนธ เรื่อง ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองตอพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกายของสตรีท่ีเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ ( Effectiveness of a self-

regulation program on diet control, exercise and two-hour post prandial blood glucose levels on 

Thais with gestational diabetes mellitus) รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ  ไดชี้ประเด็นใหรวมอภิปรายวางานท่ี

เปนขอมูลปฐมภูมิเปนการทดลอง ในขณะท่ีงานวิเคราะหทุติยมานกลับมาคนหาปจจัยท่ีเก่ียวของกับระดับน้ําตาลใน

เลือด ดูเสมือนวานักวิจัยถอยกลับไปตั้งตนหาสาเหตุในเรื่องท่ีเก่ียวของกับเบาหวานอีกหรือไม และรศ.ดร.ศศิมา 

กุสุมา ณ อยุธยา  ใหความเห็นวาข้ึนอยูกับความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย และไดสอบถามถึงความสําคัญ

ของปญหาในการวิจัยนี้อยางไรจึงไดมีนํามาทําวิจัยอีกครั้ง หนึ่ง และในการทํา Secondary ตองไมใชการเก็บขอมูล

เอาไวทําวิจัยเรื่องท่ี 2 ตอไป  

ผศ.ดร.ปยะนันท ไดอธิบายถึงท่ีมาของปญหาวา เกิดจากเม่ือสิ้นสุดการวิจัยเรื่องแรก นักวิจัยมีขอสงสัยวา 

จะมีปจจัยอะไรอีกบางท่ีเก่ียวของกับการมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงของสตรีตั้งครรภท่ีเปนเบาหวาน ในเบื้องตน จึงใช

ขอมูลท่ีมีอยูมาวิเคราะหอีกครั้งดวยสถิติอ่ืนเพ่ือหาคําตอบ 
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รศ.ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ ไดใหขอคิดเห็นวา จากการฟงการบรรยายท่ีผานมาของ ดร.เบญจา ยอด

ดําเนิน-แอตตติกส ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา ในการทํา  Secondary Data จะตองทําเพ่ือตอบคําถามการวิจัยใหม และใช

สถิติการวิเคราะหท่ีสูงข้ึนซ่ึงเรื่องท่ีนําเสนอโดย ผศ.ดร.ปยะนันท นาจะถือวาเปน Secondary Analysis 

รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณไดใหนิยามของคําวา Secondary Data ไวจากท่ีไดสืบคนมา เชน 

Sarah Boslaugh, 2007 ไดกลาววา The same data set could be:  

- Primary data, if the data set in question was collected by the researcher(s);  

- Secondary data, if it was collected by someone else for some other purpose.  

- สวน Burns & Grove, 2005 ไดอางถึง Secondary Analysis ดังนี้  

Data are re-examined using different organizations of the data and different statistical 

analyses than those previously used.  

สําหรับ Wikipedia ไดกลาวถึง Secondary Data คือ Data collected by someone other than the user 

หรือนิยามท่ีไดจาก http://www.csulb.edu/ ระบุวา The term "secondary data" refers to data that were 

collected for other studies. For the first researcher they are primary data, but for the second 

researcher, they are secondary data.  

นอกจากนี้ยังไดยกตัวอยางงานท่ีเปน Secondary Analysis เชน จากการศึกษาของ Shu-li Chen, et al, 

2008 ในเรื่อง “Predictors of American elders' home stay: A secondary data analysis study” โดยนํา

ขอมูลมาจาก The National Home and Hospice Care Survey 2000 (NHHCS 2000) ซ่ึงเปน Public-use data 

Files และตัวอยางอีกเรื่อง คือ ผลการวิจัยของ Kattika Thanakwang, 2009 ไดแกเรื่อง “Social relationships 

influencing positive perceived health among Thai older persons: A secondary data analysis using the 

National Elderly Survey” โดยใชขอมูลจาก The 2002 National Elderly Survey in Thailand   

รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ ไดใหขอมูลแลกเปลี่ยนวาในตางประเทศจะมีการนําขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ

ทําการวิเคราะห ซ่ึงขอมูลเหลานี้อาจตองซ้ือแตราคามักไมแพง อยางไรก็ตามนักวิจัยจําเปนตองตรวจสอบขอมูลปฐมภูมิ

ท่ีไดรับมาดวยวามีความถูกตอง ครบถวน และขอสําคัญควรมีตัวเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเพ่ือชวย

ในการตรวจสอบ  

สําหรับผลงานเรื่องท่ีสอง เปนของ อ.ดร.เกศศิริ วงษคงคํา โดยใชขอมูลจากดุษฎีนิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีมี  

อิทธิพลตอการเกิดโรคหลอดเลือดแดงสวนปลายอุดตันในผูปวยไทยท่ีเปนเบาหวานชนิดท่ี 2” มาทําการวิเคราะห

ทุติยมาน ในชื่อเรื่อง “ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการเปนเบาหวานกับระดับความรุนแรงของการเกิดโรคหลอด

เลือดแดงสวนปลายอุดตันในผูปวยไทยท่ีเปนเบาหวานชนิดท่ี 2” 

รศ.ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา ไดสอบถามวาหากมีการเก็บขอมูลใหม จะเปน  Secondary Analysis 

หรอืไม ในประเด็นนี้ รศ.ดร.ทัศนี ใหความเห็นวาอาจจะไมใช พรอมท้ังขอความเห็นจากผูเขารวมเสวนา  ซ่ึงรศ.ดร.
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นันทนา ธนาโนวรรณ ไดแสดงความเห็นสนับสนุนวา งานนี้เปนงาน  Secondary Analysis แนนอน เนื่องจากมีการ

ใชสถิติข้ันสูงกวางานชิ้นแรก และตัวแปรตามก็แตกตางกัน (การเกิดโรค VS ความรนุแรงของโรค)  

ตอมาเปนการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่องท่ี 3 ของ ผศ.ดร.นพพร วองสิริมาศ โดยใชขอมูลจากดุษฎีนิพนธเรื่อง

“ความสัมพันธระหวางภาวะซึมเศราในมารดาเพศและภาวะซึมเศราในวัยรุนไทย : บทบาทการสงผานของการ

สนับสนุนทางสังคมสถานการณความเครียดและการเห็นคุณคาในตนเอง”  โดยมีการใชเครื่องมือจากตางประเทศ 

และนํามาแปลเปนภาษาไทย เพ่ือดูองคประกอบของเครื่องมือและยืนยันโครงสรางของเครื่องมือตามนิยามท่ีกําหนด

ไว และมีการกําหนดคําถามการวิจัยไวแลวท้ังหมด แตในผลงานวิจัยปริญญาเอก ไมสามารถเขียนผลการวิจัยได

ท้ังหมด จึงแบงการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยออกเปนสองฉบับ โดยฉบับแรกรายงานผลการวิจัยท้ังหมด แตในฉบับท่ี

สองเปนการรายงานแตเฉพาะเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยใชชื่อเรื่อง “แบบวัดความผูกพันบิดามารดา-

บุตร: การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย” ซ่ึงงานฉบับท่ีสองเปนตัวอยางชัดเจนวาไมใช Secondary Analysis 

อ.ดร.ศุภาวดี วายุเหือด ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิทยานิพนธปริญญาเอกวา ตนเองไมได

แบงผลงานออกตีพิมพ แตสงตีพิมพผลการศึกษาท้ังหมดลงในวารสารเพียงครั้งเดียว  

ฝากไวเปนขอคิด   

ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยท้ัง 3 ทาน รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

ไดกลาวท้ิงทายไวอยางนาสนใจ เก่ียวกับการตีพิมพผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธของอาจารยแตละทานวา ควรมีการแบงผล

การศึกษาเพ่ือตีพิมพมากกวาหนึ่งเรื่อง ถึงแมวาจะไมสามารถนํางานเหลานี้มาขอตําแหนงทางวิชาการไดก็ตาม 

เพราะอาจารยท่ีจบปริญญาเอกใหมๆ ยังไมผลงานวิจัยอ่ืนใดนอกจากงานดุษฎีนิพนธ  การตีพิมพมากกวาหนึ่งเรื่องใน  

Field เดียวกัน จะเปนการชวยทําให Curriculum Vitae (CV) ของอาจารยดูดีข้ึน ซ่ึงเม่ือพูดถึงประเด็นนี้ งาน

สงเสริมและพัฒนางานวิจัยไดวางแผนกิจกรรมในอนาคตวา อาจจะมีการจัดกิจกรรมแนะนําอาจารยในการเขียน CV  

ผศ.ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ ไดขอสอบถามในประเด็นการใสชื่อนักวิจัยของงาน  Secondary Analysis วา

จําเปนตองใสชื่อนักวิจัยเจาของงานปฐมภูมิหรือไมถาหากคนกลุมนี้ไมไดมีสวนในงานชิ้นท่ีสองเลย ซ่ึงอ.ดร.เกศศิริ  

วงคคงคํา ไดตอบคําถามนี้อยางนาสนใจคือ ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการ IRB ใหมีการขออนุญาตจาก

คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธทุกทาน และมีชื่อคณะกรรมการฯทุกทานลงนามอนุญาต  ซ่ึงรศ.ดร.ทัศนี ประสบ

กิตติคุณ ใหขอเสนอแนะวาเรื่องการขออนุญาตใชขอมูลเปนสิ่งจําเปน แตการใสชื่อนักวิจัยในงานใหยึดหลักใสชื่อคนท่ี

ทําวิจัยจริงๆ หากนักวิจัยคนใดหรือทุกคนในงานปฐมภูมิไมไดมีสวนรวมในงาน Secondary Analysis ก็ไมตองใสชื่อ  

อ.ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย และรศ.ดร.นันทนา ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีคลายคลึงกันวา ตนเอง

มีผลงานวิจัยท่ีไดรับ การตีพิมพแลว แตมีการนําขอมูลมาทํา  Secondary Data แลวนํามาตีพิมพใหม และมีเพ่ิมเติม

ทีมนักวิจัยใหมดวย แตไม จําเปนตอง ใสชื่อนักวิจัยในกลุมแรก  อยางไรก็ตามในประเด็นเรื่องชื่อนักวิจัยนั้นยังไม

สามารถสรุปไดชัดเจน ท้ังนี้ รศ.ดร.ทัศนี จะไดนําประเด็นนี้ไปปรึกษากับบรรณาธิการวารสารนานาชาติ และจะแจง

คําตอบใหทราบในการเสวนาครั้งตอไป 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆท่ีไดจากการเสวนาในครั้งนี้  

การเสวนาวิจัยวันนี้ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวางในกลุมอาจารยอยางมาก ในการทํา 

Secondary Data ไมวาจะเปนอาจารย รุนใหมหรือรุนอาวุโสก็ตาม ภายหลังการเสวนาไดมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม

ดวยทําใหงานสงเสริมและพัมนางานวิจัยไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆท่ีเปนประโยชน และนาสนใจ ดังนี้  

1) ผูเขารวมกิจกรรมบา งทานอาจรูสึกอึดอัดกับบรรยากาศการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้ เนื่องจากอาจ ดู

เหมือนวา วิทยากรจะถูกวิพากยวิจารณผลงานมากเกินไป และผูเขารวมการเสวนา อยากเห็นบรรยากาศ

ท่ีเปนการชื่นชมและใหขอเสนอแนะในการทํางานชิ้นตอๆไป มากกวา  

2) ผูเขารวมเสวนาในครั้งนี้ ชื่นชอบวิธีการเสวนาในครั้งนี้ ซ่ึงเปน การใหวิเคราะห/ วิพากยทีละชั้นทําใหเห็น

ภาพชัดเจน ท้ังนี้ หากมองวาในการถาม-ตอบ อาจใชขอคําถามวา “จะ ทําใหงานวิจัยนี้สมบูรณข้ึน ได

อยางไร และตองเพ่ิมเติมสวนใด” อาจทําใหบรรยากาศดีข้ึน  

3) ผูดําเนินการเสวนาเปนสวนสําคัญในการจัดเสวนาวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงรูปแบบทําไดดีและนาสนใจ มีการ

ผสมผสานในการใหขอมูล ความรู Concept ท่ีสอดแทรก เปนกิจกรรมที่สรางสรรค เกิดบรรยากาศการ

เรียนรูไดเปนอยางดี ผูเขารวมกิจกรรมรูสึกชอบ  ควรจัดกิจกรรมเชนนี้กับคณาจารยในคณะฯเปนประจํา  

เพ่ือทําใหเกิดการแบงปนความรูทางวิชาการรวมกันอยางสมํ่าเสมอ  รวมท้ังเปดใจอภิปรายอยางเปดเผย

ใหสาธารณะดวย  
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การเสวนาเรื่อง “Ethic in Publication” 

นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ผูลิขิต  

งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรมเสวนาวิจัยซ่ึงเปนกิจกรรม ท่ีจัดข้ึน ประจาํของคณะฯ เพ่ือให

ความรูและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยและนักศึกษา เม่ือวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 

13.00 – 16.00 น. ณ หอง 504 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงในครั้งนี้เปนการเสวนาในเรื่อง Ethic 

in Publication โดยไดรับเกียรติจาก  รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปนผูนําการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในวันนี้ โดยอาศัยประสบการณในการเปนผูตีพิมพผลงาน และเปนกองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร 

ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีกลาวถึง 6 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1. Authenticity & Accuracy (ความเท่ียงตรงและแมนยาํ) 

- เท่ียงตรง คือ ไมมีการแตงเติมขอมูล  

- แมนยํา คือ ใหขอมูลท่ีสมบูรณหลีกเลี่ยงการจัดการ /ตัดแตง ท่ีไมเหมาะสมของภาพและการใช

วิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสม 

2. Duplicate Publication & Originality (การพิมพซํ้าและสิ่งพิมพตนฉบับ)  

- ไมพิมพซํ้าในการคนพบเรื่องเดียวกัน หรือพิมพซํ้า 

- ไมสงตนฉบับเดียวกันสองหรือมากกวาในวารสารเดียวกัน ครั้งเดียวกัน (สงซํ้า) 

- ไมแบงโครงการวิจัยหนึ่ง เปนเอกสารวิจัยฉบับยอยๆ หรือ เรียกวา Salami Publication  

3. Credit vs. Plagiarism เครดิตกับการขโมยความคิด 

- เครติด คือ การอางแหลงท่ีมาของขอมูลและความคิด 

- หลีกเลี่ยงการใชคําอ่ืนหรือการขโมยความคิดท่ีมากเกินไป 

- ควรมีการบันทึกแหลงขอมูลเม่ือคัดลอกรายการ 

- ถอดความใหไดใจความเดิมมากท่ีสุด 

- ใชเครื่องหมายคําพูดหรือคําอธิบายสั้นๆ  

- สังเกตเรื่องลิขสิทธิ์และควรมีการขออนุญาตใหไดรับสิทธิ์ตามท่ีจําเปน 

4. Conflict of Interest 

- ระบุกิตติกรรมประกาศถึงผูใหความชวยเหลือของสถาบันนายจาง บริษัทหนวยงานใหทุน 

(การขัดผลประโยชน/ผลประโยชนทับซอน) 

- การเปดเผยความสัมพันธทางการเงินระหวางผูเขียน ในเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑทางการศึกษา 

- ควรเปนไปตาม "ขอมูลสําหรับผูเขียน" แนวทางและนโยบายอ่ืนๆ โดยวารสาร 



 

NSKnowledge Management [34] 
 

- ใหวารสารและบรรณาธิการ เปนดําเนินการเรื่องการเงินโดยตรง (เชน คา Honoraria ฯลฯ ) 

5. การประพันธและการส่ังซ้ือ ข้ึนอยูกับบรรณาธิการคณะกรรมการวารสารการแพทยนานาชาติ (ICMJE)  

1) การ มีสวนรวมมากมายท่ีจะคิดและการออกแบบของกระดาษหรือการไดมาของขอมูลหรือการ

วิเคราะหและตีความหมายของขอมูล 

2) การรางบทความหรือปรับแกไขเนื้อหา สําหรับสวนท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา 

3) การอนุมัติข้ันสุดทายของผลงานกอนท่ีจะเผยแพร 

- ผูแตงตองมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบและความรับผิดชอบเพ่ือใหแนใจวาตรงกับเง่ือนไข ตางๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน  

- “ทุกคน ท่ีได รับมอบหมายใหเปนผูเขียนควรจะมีคุณสมบัติในการประพันธและทุกคนท่ีมี

คุณสมบัติควรจะแสดง ความดิดเห็นดวย”  กลาวโดย ดร.ซินเทียอารคิง  บรรณาธิการหัวหนา

วารสารพยาบาลคลินิก 

- ควรใหผูเขียนรวมของ ผลงานทุกคน ควรจะใหทุกคนท่ีมีสวนรวม ทางดานวิชาการ แนวคิดการ

ออกแบบการดําเนินการและการตีความของการทํางานจนถึงการรายงานผล  

- อ่ืนๆ เชน  บุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ี ไดชวยตรวจ ทานขอเสนอการศึกษา  ชวยเก็บรวบรวมขอมูล ให

ดูแลผูปวย หรือเปนแหลงเงินทุนวิจัย ควรจะไดรับการยอมรับในสวนเชิงอรรถดวย  

- ในเอกสารท่ีมีมากกวาหนึ่งผูเขียน  ตามคําสั่งของผูประพันธควรจะสะทอนถึงผลงานของผูเขารวม

การวิจัยท่ีหลากหลายแตกตางกัน การตัดสินใจสําหรับการสั่งซ้ือของการประพันธสามารถ เพ่ิมข้ึน

ไดตามหนาท่ีและบทบาท และสามารถเยี่ยมชมในระหวางกระบวนการวิจัยโดยผูวิจัยหลัก (PI) 

6. Scientific Misconduct การประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร 

การคํานวณผิดเปนการละเมิดรหัสมาตรฐานของการปฏิบัติทางวิชาการและพฤติกรรมดานจริยธรรมใน

การวิจัยทางวิทยาศาสตรมืออาชีพ 

- การประดิษฐ หรือ การประดิษฐขอมูลหรอืกรณีข้ึน  

- การโกหกบิดเบือน = จงใจของขอมูล (เชน  ไมสนใจ Outliers ไมยอมรับวาขอมูลบางอยางท่ีขาด

หายไปไมรวมขอมูลเก่ียวกับผลขางเคียงในการทดลองทางคลินิกเปนตน  

- การขโมยความคิด หรือการคัดลอกขอมูลหรือเอกสาร 

- การขโมยความคิด  ไมไดเปนเพียงคําพูดของคนอ่ืน แตยังขโมยความคิดตัวเอง เก่ียวของกับการใช

คําพูดของคุณเองจากบทความอ่ืนเม่ือคําท่ีมีลิขสิทธิ์ และเจาของสํานักพิมพ 
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ในทายของการเสวนาวิจัยวันนี้ นับโอกาสดีอีกครั้งท่ีงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยไดจัดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันระหวางอาจารยนักวิจัยมากยิ่งข้ึน และหวังวาเคล็ดลับ เกร็ดความรูและประสบการณตางๆ  ท่ีนํามา

แลกเปลี่ยนในวันนี้ จะเปนประโยชนแกอาจารยท่ีสนใจ และตั้งใจจะตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารตางๆ ตอไปดวย  
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Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ 

ผูชวยศาสตราจารย วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในหัวขอ “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555” ข้ึน เม่ือวันพุธท่ี 12 กันยายน 2555 

เวลา 13.30- 16.00 น. ณ หอง 1111 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

วัฒนธรรมองคกร ในการถายทอดความรูของผูเกษียณอายุราชการใหมีข้ึนในคณะพยาบาลศาสตร สําหรับวันนี้

เราไดรับเกียรติจากอาจารยท่ีครบวาระ เกษียณอายุราชการจํานวน 4 ทาน ไดแก รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์

ศรีรองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล และรองศาสตราจารยสุวิมล กิมป มารวม

แลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็นคําถามท่ีนาสนใจ โดยมีผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท ให

เกียรติเปนผูดําเนินรายการ รายละเอียดจะเปนอยางไรนั้น มาติดตามกันเลยคะ 

1. ความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาล 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ในลําดับแรกขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยฉวีวรรณ 

โพธิ์ศรี เลาใหพวกเราฟงถึงความในใจท่ีทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ 

รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี : สมัยท่ีตนเองเปนนักศึกษาพยาบาลอยูนั้น ตองฝกวิชาทักษะพ้ืนฐาน

ทางการพยาบาล 1 เดือน ไดพบอาจารยท่ีดี อาจารยสอนวาเราเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ความรูก็ตองดี

ดวย จะบอกวาไมรูไมได ดังนั้นจึงตั้งใจอานหนังสือทุกวัน ทําใหมีความรูเพ่ิมมากข้ึน พอข้ึนป 2 ตองทํา 

Conference ทุกวันเราก็เลยสบาย ถาถามวาทําไมถึงมาเปนครู ตอบไดเลยวาอยากเปนครูมาตั้งแตเด็กๆ ชอบ

สอนหนังสือ เวลาอยูบานก็จะเกณฑนองๆ มาเปนนักเรียนของเรา พอเรียนจบก็เลยสมัครเขามาเปนอาจารยท่ี

คณะพยาบาลศาสตร เพราะชอบเปนครูและชอบสอนหนังสือ  

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับตอไปเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว

เลาใหพวกเราฟงถึงความในใจท่ีทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ 

รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว : ถาถามวาทําไมถึงอยากเปนครู ตอบไดเลยวาเราเปนครูโดยยีนส เพราะ

คุณพอเปนครู มีพ่ีนอง 6 คนเปนครูถึง 4 คน ญาติๆ ก็เปนครู เลยคิดวาเราก็นาจะเปนครูดวย แลวถาถามวาทําไม

ตองเปนครูพยาบาล ก็เพราะวาพ่ีสาวเปนโรคหัวใจตั้งแตกําเนิด ตอนนั้นตัวเองกําลังเรียนอยูชั้นมัธยมตน ตองไปเฝา

พ่ีสาวท่ีโรงพยาบาลบอยๆ เห็นพยาบาลใสชุดสีขาวสวยมากๆ คอยชวยเหลือคนไขท่ีมีความทุกข ทําใหรูสึกวา

พยาบาลเหมือนนางฟาท้ังสวยท้ังเกง ก็เลยตั้งใจแนวแนในตอนนั้นเลยวาเราตองเปนพยาบาลใหได แตตอนนั้นยัง

ไมไดนึกถึงอาชีพครู ตอมาเขาเรียนมัธยมปลายท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง มาอาศัยอยูท่ีบานคุณปาซ่ึงมีลูกสาวเปน
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พยาบาลท่ีโรงพยาบาลศิริราช แลววันหนึ่งพ่ีสาวคนนี้ก็มีโอกาสทํางานแลวไดไปตางประเทศ ก็เลยคิดวาถาเรียน

พยาบาลวันหนึ่งเราตองไดไปตางประเทศแนนอน นับจากนั้นก็เลยมุงม่ันวาตองสอบเขาเรียนพยาบาลใหได พอเรียน

จบชั้นมัธยมปลายก็ไปสอบเขาเรียนพยาบาลหลักสูตรอนุปริญญา ในขณะเดียวกันก็ไปสอบของทบวงมหาวิทยาลัย

ดวย ผลปรากฏวาสอบไดท้ัง 2 ท่ี สุดทายตัดสินใจเลือกเรียนท่ีคณะพยาบาลศาสตรเพราะหลายคนแนะนําวาหาก

เรียนท่ีนี่จะมีโอกาสเติบโตไดเปนครูพยาบาลดวย พอเรียนจบพยาบาลผดุงครรภในระยะเวลา 4 ป 6 เดือน ก็ไป

สัมภาษณเพ่ือเปนอาจารย ภาควิชาแรกท่ีเรียกสัมภาษณคือภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ตอนนั้นยังไมไดตอบรับ

อาจารยไป ตอมาอาจารยท่ีภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรก็มาชวนไปเปนอาจารยอีก เลยตัดสินใจเลือกเปน

อาจารยท่ีภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ตอนนั้นภาควิชาจะรับสมัครอาจารยเปนคูๆ ท้ังหมด 3 คู ระหวางฝกสอน

ในหองคลอดจะมีครูพ่ีเลี้ยงชวยใหความรู คอยดูแลและใหคําแนะนําเปนอยางดี ดังนั้นการท่ีเรามีครูพ่ีเลี้ยงท่ีดีก็จะ

ทําใหเปนเราครูท่ีดีได ท้ังหมดท่ีเลาก็คือแรงบันดาลใจในการเปนครูพยาบาลในหองคลอด 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: เรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล เลาความ

ในใจท่ีทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลในลําดับตอไปคะ 

รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล: ขอเรียนตรงๆ วาแรกเริ่มเดิมทีไมมีความใฝฝนท่ีจะเปนพยาบาลเลยคะ 

แตคุณพออยากใหเรียนพยาบาลเพราะมีพ่ีชายเปนหมอ ตอนสอบเอ็นทรานซเลยตองเลือกคณะพยาบาลศาสตรไว

ดวยเพราะเกรงใจคุณพอ นอกจากนั้นยังสอบหลักสูตรอนุปริญญาท้ังท่ีมหิดลและท่ีจุฬาฯ ปรากฏวาสอบไดท้ัง 3 

หลักสูตร ตอนมาสอบสัมภาษณหลักสูตรอนุปริญญาท่ีมหิดลก็ตอบปฏิเสธและขอสละสิทธิ์กับอาจารยไป  เพราะ

ตอนนั้นม่ันใจวาตองสอบเอ็นทรานซไดแนนอน พอผลสอบออกปรากฏวาไดคณะพยาบาลศาสตรอีก คราวนี้

อาจารยบอกวาไมตองสัมภาษณแลวนะเขามาเรียนเลย สวนท่ีจุฬาฯก็เลยไมไดไปสัมภาษณ นี่คือเบื้องหลังของการ

ไดเขามาเรียนพยาบาล พอเขามาเรียนตอนแรกๆ ก็ไมคอยชอบ แตพอนานๆ ไปก็ดีข้ึน พอเรียนจบก็ไดเปนอาจารย

ท่ีนี่เลย จริงๆ แลวตอนแรกตั้งใจจะไปเปนอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตคุณพอก็ทักทวงไววาจะไปได

อยางไร บานเราอยูท่ีกรุงเทพฯ ก็เลยตัดสินใจไปสมัครเปนอาจารยท่ีภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แตตอน

นั้นอาจารยท่ีภาควิชานี้เต็มแลว แตท่ีภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตรยังขาดอาจารยอยู สุดทายเลยไดเปน

อาจารยท่ีภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตรตั้งแตนั้นมาจนถึงวันนี้ จากบทเรียนของตัวเองท่ีผานมา ก็ได

นํามาสอนนักศึกษาท่ีไมชอบวิชาการพยาบาลแตตองเขามาเรียนไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม จะสอนนักศึกษาเสมอ

วา เม่ือเขามาเรียนแลวใหพยายามจนถึงท่ีสุด หากพยายามเต็มท่ีแลวยังรูสึกวาไมไหวก็อาจตองไปเลือกเรียนในวิชา

ท่ีเราชอบและถนัดแทน แตถาจําเปนตองเรียนพยาบาลจริงๆ ก็ใหพยายามใหถึงท่ีสุด แลวสุดทายเม่ือเรียนจบเรา

จะรูวาจริงๆ แลวเราไดประโยชนจากวิชาชีพพยาบาลเยอะมากๆ  

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับสุดทายเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุวิมล  กิมป

เลาความในใจท่ีทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ 
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รองศาสตราจารยสุวิมล  กิมป: ตอนแรกท่ีฟงรองศาสตราจารยฉวีวรรณและรองศาสตราจารยสุคนธ เลา

ทําใหกังวลนิดหนอยวาเราไมคอยจะเขาพวกสักเทาไร แตพอรองศาสตราจารยสุธีราพูดจบจึงคอยเบาใจข้ึนมา

หนอยวาอาจารยยังมีสวนคลายๆ เราบางถึงจะไมเหมือนกันเสียทีเดียว เพราะความจริงแลวตัวเองไมชอบวิชาการ

พยาบาลและไมเคยคิดท่ีจะเรียนเลย ยอนกลับไปตอนท่ีจะเอ็นทรานซก็เลือกคณะนูนคณะนี้ไปแตก็ยังไมครบตาม

จํานวน คุณแมก็เลยบอกวาท่ีเหลือก็เลือกคณะพยาบาลศาสตรไปสิ ตอนนั้นรูสึกวาจะเลือกเปนอันดับท่ี 3 หรอื 4  

พอประกาศผลปรากฎวาสอบไดคณะพยาบาลศาสตรก็รองไหเลยเพราะรูวาตัวเองไมชอบ พอเขามาเรียนชวงแรกป 

1 ถึงป 2 ท่ีคณะวิทยาศาสตร ก็ยังพอไปไหว แตพอป 3 ขามฝากมาเรียนท่ีนี่ ซ่ึงเปนวิชาท่ีเก่ียวกับการพยาบาล

โดยตรง รูสึกไมมีความสุขเลย คะแนนสอบก็ไมคอยดี แตก็อดทนเรียนจนผานป 3 พอข้ึนป 4 ทุกอยางก็เริ่มดีข้ึน 

ตัวเองก็เริ่มทําใจไดแลววาเม่ือมาถึงข้ันนี้แลวอยางไรก็ตองเรียนใหจบ แลวทุกอยางก็ผานไปไดดวยดี พอเรียนจบรุน

เราก็เปนรุนแรกท่ีมีประกาศจากคณะฯวาจะรับเขาทํางานไมหมดทุกคนเพราะตําแหนงไมพอ ตัวเองไปสัมภาษณ

เปนอาจารยท่ีภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แตไมไดรับการคัดเลือก จึงไปทํางานท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประมาณปกวาๆ ตอนนั้นมีความสุขมาก เพราะไดหัวหนาและเพ่ือนรวมงานท่ีเขากันไดดี จนวันหนึ่งเพ่ือนท่ีทํางาน

ดวยกันลาออกเพ่ือกลับไปทํางานท่ีบานเกิดของเขาท่ีจังหวัดขอนแกน ดวยความท่ีติดเพ่ือนก็เลยลาออกตามเพ่ือน

ไปทํางานท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย ปรากฏวาอยูขอนแกนไดแค 3 เดือนก็ทนคิดถึงบาน

ไมไหว ก็เลยตองลาออกแลวกลับมาเรียนตอดานการวิจัยท่ีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พอเรียนจบก็

ไปสมัครทํางานกับบริษัทยาท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งในตําแหนงนักวิจัยตลาด สอบทุกอยางผานหมดยกเวนสอบ

สัมภาษณ ดวยเหตุผลท่ีเราเปนผูหญิง เพราะตําแหนงนี้ตองออกไปทํางานตางจังหวัดบอยๆ บางครั้งอาจไม

ปลอดภัย สุดทายเพ่ือนท่ีเปนอาจารยท่ีนี่โทรศัพทชวนมาสมัครเปนอาจารยท่ีภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ก็

เลยมาสมัครและไดเปนอาจารยพยาบาลท่ีมหิดลตั้งแตนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ 

2.เคล็ดไมลับท่ีอาจารยใชในการสอนนักศึกษาท่ีทํางานไมเปนเลยใหมีความรูจนเปนพยาบาลได (ปน

ดินใหเปนดาว) 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ทานแรกท่ีจะมาเลาเคล็ดลับการ ปนดินใหเปนดาวให

พวกเราฟงคือ รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี อาจารยจะมีกลเม็ดเคล็ดลับในการสอนนักศึกษาอยางไร เราไป

ฟงอาจารยเลากันเลยคะ 

รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี : ฟงอาจารยท้ัง 3 ทานเลาถึง ความในใจท่ีตัดสินใจมาเปนอาจารย

พยาบาลแลวเห็นเลยวาชีวิตการเรียนและการทํางานของตัวเองดูจะเรียบงายกวาอาจารยท้ัง 3 ทาน เพราะเรา

เริ่มตนดวยการเรียนพยาบาล จบแลวก็มาเปนอาจารยพยาบาลอยู 2 ป จากนั้นไปเรียนตอแลวก็กลับมาเปน

อาจารยอยูท่ีภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ทํางานรวมกับพ่ีๆ เพ่ือนๆ และนองๆ อยางสนุกสนาน เราได

แบบอยางท่ีดีในการเปนอาจารยจากอาจารยและพ่ีๆ ในภาควิชาการพยาบาลรากฐาน สวนใหญอาจารยจะ
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คอนขางดุ แตอาจารยท่ีเปนคูกับเราทานเปนคนใจเย็น พอถึงเวลาตองไป  Inchart ท่ีแผนกอายุรศาสตร 

ศัลยศาสตร และตองไป  Turn Ward เปน  General Nurse 1 ปเต็มๆ ทําใหไดประสบการณหลายอยางท่ี

สามารถนํามาใชในการสอนวิชาการพยาบาลรากฐาน  ตองบอกกอนเลยนะคะวาอาจารยในภาควิชานี้จะคอนขาง

ดุ ท่ีทราบก็เพราะนักเรียนบอก พอเริ่มสอนในหองปฏิบัติการท้ังอายุรศาสตรและศัลยศาสตร เชน สอนฉีดยาก็

สอนกันแบบเขมงวดเลย นักศึกษาก็ดูรูเรื่องดีแตพอไปฝกปฏิบัติบน  Ward กลับทําไมได ก็เลยลองใหนักเรียน

ประเมินผลหลังการสอน ทําใหทราบวาอาจเพราะเราสอนแบบดุๆ นักเรียนเลยกลัวเรามาก จึงคิดวาตองปรับ

วิธีการเรียนการสอนใหม โดยตกลงกับนักเรียนวาครั้งแรกครูจะเริ่มตนดวยการสอนและสาธิตไปท่ีละข้ันตอน 

ตรงไหนฝกไดก็จะใหนักเรียนไดฝกไปดวยเลย จากนั้นนักเรียนตองกลับไปฝกฝนดวยตนเอง เม่ือกลับมาเรียนใน

ครั้งท่ีสองนักเรียนจะตองเกงข้ึน ตองสามารถทําตามท่ีครูสอนไปในครั้งแรกได  อาจมีผิดพลาดบางก็ไมเปนไร แต

ครั้งท่ีสามนักเรียนจะตองทําไดอยางถูกตอง อันนี้ถือเปนขอตกลงระหวางครูและนักเรียน และยังใชวีธีใหนักเรียน

ทําแบบทดสอบ  (Quiz) แรกๆนักเรียนก็ทําไมไดเพราะเขาไมคอยอานหนังสือ หลังๆ ก็เลยใหทดสอบกันทุก

ชั่วโมง  ใหนักเรียนผลัดกันตรวจและเฉลย ทําหลายๆ  ครั้งก็ไดผลดี จากนั้นใหนักเรียนเขียนความในใจหลังการ

เรียนการสอน นักเรียนก็เขียนบอกวาวิธีนี้ทําใหเขาขยันข้ึน ไดพัฒนาตนเองมากข้ึน แมวาจะสอนเด็กป 3 ก็ไม

แตกตางกัน เพราะนักเรียนจะหมุนเวียนไปมา เชน จากภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แลวมาภาค

วิชาการพยาบาลอายุรศาสตร เพราะฉะนั้นนักเรียนท่ีหมุนมาก็ยังไมมีความรูและประสบการณรอบดาน อาจได

เรียนรูในเรื่องหนึ่งแตยังใหมสําหรับเรื่องนี้ เราจึงตองคิดเสมอวานักเรียนยังไมมีความรูและประสบการณในเรื่อง

ท่ีเราจะสอนมากอน ก็จะใหเขาไปคนควา อานหนังสือและทบทวนเนื้อหามากอนเขาเรียนแลวจึงจะเริ่มสอน 

เวลาสอนครูจะตองยิ้มๆ เขาไว เพราะถาเราทําหนาดุนักเรียนก็จะกลัว แลวเวลาสอนนักเรียนตองใจเย็นถามี

โอกาสก็ทําใหนักเรียนดูเปนตัวอยางดวย  

แบบอยางการสอนเราก็จํามาจากอาจารยและรุนพ่ีท่ีสอนเรา และอีกอยางท่ีอยากฝากไวกับนองๆ 

อาจารยทุกคนก็คือ เวลาสอนนักเรียนหากเรามีเกร็ดความรูหรือเทคนิคอะไรท่ีคิดวานักเรียนควรจะรูก็ใหสอน

และแนะนําไปดวยเลย เพราะเม่ือเขาเรียนจบไปแลวเราอาจไมมีโอกาสไดกลับมาสอนเขาอีก สิ่งเหลานี้จะเปน

ประโยชนกับเขาในอนาคตคะ และจะบอกกับนักเรียนเสมอวาหากตัดสินใจท่ีจะเรียนพยาบาลแลวก็ตองตั้งใจ

เรียนใหถึงท่ีสุด เม่ือเรียนจบแลวไมวาเราจะยังอยูในสายอาชีพนี้หรือไม วิชาชีพนี้ก็จะติดตัวเราไปตลอด  

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: อาจารยทานตอไปท่ีจะมาเลา เคล็ดลับในการปนดินให

เปนดาว คือ รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว อาจารยไดรับรางวัลการสอนภาคปฏิบัติดีเดน ไดรับรางวัลสมาคมศิษย

เกาพยาบาลศิริราช และไดคะแนนภาคปฏิบัติ 100 คะแนนเต็มท่ีตึกตั้งตรงจิตอีกดวย อาจารยมีเคล็ดลับอยางไร ไป

ฟงกันเลยคะ 



 

NSKnowledge Management [40] 
 

รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว : หนาท่ีความรับผิดชอบในการสอนนักศึกษา จะสอนท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ และสอนท้ังนักศึกษาป 2 ป 3 และป 4 ทําใหตลอดระยะเวลา 36 ปไดเห็นความเจริญกาวหนาของ

นักศึกษาตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังเปนบัณฑิตท่ีสวยงาม แตในวันนี้จะเนนเคล็ดลับในการสอนนักศึกษาชั้นปท่ี 3   

นกัศึกษาป 3 ดูจะนาสงสารท่ีสุดเพราะเปนปท่ีเรียนหนักท่ีสุดท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้นจึงเปรียบการสอน

นักศึกษาเหมือนการปลูกบาน รองศาสตราจารย ฉววีรรณสอนนกัศึกษาป 2 เปรียบเหมือนการลงเสาบาน ตนเอง

สอนนกัศึกษาป 3 เปรียบเหมือนการทําฝาบาน สวนรองศาสตราจารย สุธีราสอนนักศึกษาป 4 เปรียบเหมือนการมุง

หลังคา สุดทายเราก็ไดบานท่ีแข็งแรงและสวยงาม ดังนั้นสิ่งท่ีมักจะเนนย้ํากับนักศึกษาเสมอวาสิ่งท่ีครูสอนไปท้ังหมด 

นักศึกษาจะตองนําไปใชในการทํางานบน  Ward นักศึกษาจึงควรตั้งใจและมีสมาธิในการฟงครูสอนตั้งแตตนจนจบ 

เพราะทุกอยางท่ีครูสอนเปนสิ่งท่ีสําคัญ นักศึกษาไมควรเขาเรียนสายและไมควรขาดเรียน จะสอนนักศึกษาเรื่องการ

ใชหัวใจนักปราชญ คือ “สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง ฟงใหมาก ปากตองใช ใจตองคิด จะไดเปนบัณฑิตท่ีแทจริง” ดังนั้น

ระหวางท่ีเขาเรียนนักศึกษาจะตองตั้งใจฟงท่ีครูสอน จดบันทึก คิดและถามเม่ือมีขอสงสัย ทําใหการเรียนการสอน

เปน Two-way Communication และท่ีสําคัญตองกลับไปทบทวนดวย เวลาสอนก็ตองคอยกระตุนไมใหนักศึกษา

นั่งเฉยๆ ใหเขาฟงแลวเขียน จึงเตรียม handout ท่ีมีรูปเปนสวนใหญมีเนื้อหาเปนสวนนอย แลวใหนักศึกษาจด

บันทึกสวนสําคัญท่ีครูสอนลงไปเอง  

เคล็ดลับในการสอนภาคทฤษฎีก็คือ อาจารยตองเขาใจนักศึกษา นักศึกษาป 3 อายุประมาณ 21-22 ป 

กําลังเปนวัยรุนสวนใหญมักชอบดูละคร ในการสอนภาคทฤษฎีจึงใชวีธียกตัวอยาง ในสมัยหนึ่งละครเรื่องคูกรรมดัง

มาก ตนเองก็นําความชอบสวนนี้มาดึงดูดนักศึกษา โดยนําเนื้อหาและตัวละครมาผนวกเขากับเนื้อหาการสอน ใชการ

ยกตัวอยางสถานการณในละครนําเขาสูบทเรียน เชน ครั้งหนึ่งจะสอนเรื่องสตรีตั้งครรภท่ีมีอาการอาเจียนแพทอง ก็

ยกตัวอยางของอังสุมาลิน ท่ีตั้งทองจนมีอายุครรภ 5 เดือนแตยังมีอาการอาเจียนอยู การท่ีมีอาการอาเจียนมาก

ผิดปกติแสดงวามีความขัดแยงทางจิตใจเพราะเขาเปนหญิงไทยท่ีแตงงานกับชาวตางชาติ เราเรียกอาการเชนนี้วา  

Hyperemesis Gravidarum นักเรียนก็จะจําไดวาหากพูดถึง  Hyperemesis Gravidarum ก็จะนึกถึงละครเรื่องคู

กรรม อยางนี้เปนตน วิธีการนี้ไมไดคิดข้ึนเอง แตจําแบบอยางมาจากอาจารยท่ีสอนและตนเองเห็นวาเปนวีธีการท่ีดี

จึงนํามาใชกับนักศึกษา 

สวนการสอนภาคปฏิบัติจะสอนท้ังนักศึกษาป 3 และป 4  นกัศึกษาป 4 จะสอนงายกวาป 3 เพราะเขา

เรียนภาคทฤษฎีมาหมดแลว ตอนท่ีเขามาเปนครูใหมๆ จะดุมากๆ เนื่องจากไมไดจบดานครุศาสตรโดยตรงจึงไมมี

ทักษะในการสอนและการถายทอดความรูใหกับนักศึกษา ในขณะนั้นมีความคาดหวังเพียงอยางเดียววานักศึกษา

ตองเกงและตองทําไดตามเราท่ีสอน หากนักศึกษาตอบคําถามหรือทําไมไดก็จะกดดันนักศึกษาดวยการเงียบ ทําให

นักศึกษาเกิดความเครียด ตัวเราเองก็เครียด แตพอเห็นอาจารยทานหนึ่งคอยๆ สอนนักศึกษาแบบใจเย็นมากๆ จน

นักศึกษาเขาใจและทําได เชน เวลาอาจารยทานสอนนักศึกษาตรวจรก เก่ียวกับเรื่องภาวะ Placenta Previa หาก

นักศึกษาตอบไมได  อาจารยก็จะบอกใบวา “อะไรนะท่ีข้ึนตนดวยตัว  P แลวตอดวยตัว  l” นกัศึกษาก็จะนกึออก

ทันทีวา “ออ... Placenta Previa คะอาจารย” พอตอบคําถามไดนักศึกษาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ เห็นไดจากแวว
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ตาของเขาท่ีเปนประกายเลยคะ เราจึงไดวิชาครูมาจากอาจารยทานนั้น และนํามาเปนแบบอยางท่ีดีในการปรับปรุง

การสอนของเรา 

สิ่งท่ีอยากฝากไวกับอาจารยทุกทานก็คือ ขอใหเขาใจนักศึกษาวาเขาไมไดเรียนวิชาท่ีเราสอนเพียงวิชา

เดียว เราจึงตองพยายามจัดสิ่งท่ีตองการสอนใหเปนหมวดหมูเพ่ือใหงายตอการจําและการทําความเขาใจของ

นักศึกษา เชน ขอหามในการทํา Oxytozin มี 5 อยางข้ึนตนดวยตัว P หรือเรียกวา 5P จะบอกกับนักศึกษาดวยวา

เราจะรูเพียงแคนี้ไมได แตจะตองรูดวยวาเพราะเหตุใดจึงเปนขอหามและหามทําสิ่งเหลานี้เพราะอะไร วิธีการเชนนี้

จะทําใหนักศึกษาจดจําไดอยางแมนยํา และหากเปนไปไดอาจารยอาจชวยสอนเทคนิคการดูหนังสือสอบใหกับ

นักศึกษาดวยวาเวลาอานหนังสือหากเราอานออกเสียงจะทําใหเสียงของเราวนกลับไปในหู ทําใหเราไดอานและฟง

ไปดวยในตัว หากยังมีเวลาก็ใหพูดใหเพ่ือนฟง และจด  Shortnote แลวนํา Shortnote นั้นกลับมาทบทวนอีกครั้ง 

หากทําไดเชนนี้จะตองทําขอสอบไดอยางแนนอน สุดทายท่ีอยากฝากกับนองๆ อาจารยทุกคนก็คือ อยากให

อาจารยใหความเมตตากับนักศึกษาป 3 ใหมากท่ีสุด เพราะนักศึกษาป 3 ตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หนักท่ีสุด 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : เราไดเคล็ดลับดีๆ จากอาจารยสุคนธหลายอยางเลย

นะคะ ตอนนี้บานของเราเริ่มสวยแลว มีประตู มีขางฝาแลว ตอนนี้เรามาเลี้ยวออกไปขางนอกสักนิด มาดูซิวาใน

ชุมชนจะมีอะไรท่ีเราจะนํามาทําเปนหลังคาบานใหสวยงามไดบาง ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีราคะ 

รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล : จําไดวาตอนท่ีเปนอาจารยใหมๆ  เขาไปสอนครั้งแรกจะตื่นเตนมาก 

พอสอนผานไปสกั 1 เทอมถึงจะเขาท่ีเขาทาง ท่ีภาควิชาจะมีรุนพ่ีชวยแนะนําเทคนิคการสอนให เราจึงนําตัวอยาง

ท่ีดีๆ ของรุนพ่ีๆ มาใชในการสอนนักศึกษา เวลาสอนสุขศึกษาใหกับผูปวยท่ี OPD ขณะนั้นเปนอาจารยฝกหัด รุนพ่ี

ก็จะไปชวยใหคําแนะนําเวลาตนเองสอน เพราะตองสอนตอหนาคนเยอะๆ จําไดวาตอนนั้นกลัวและตื่นเตนมาก แต

ก็พยายามฝกสอนจนกระท่ังทําไดและเกิดความม่ันใจในตัวเอง พอมาสอนในชั้นเรียนก็มีความกลามากข้ึน เทคนิค

ในการสอนนกัศึกษาป 2 และป 3 ในสมัยนี้จะแตกตางจากนักศึกษารุนกอนๆ ตรงท่ีสมัยนี้นักศึกษาจะไมชอบจด

บันทึก จะชอบอานจากเอกสารประกอบการสอน ( Sheet) บางครั้งอานบางไมอานบาง เราจึงใชวิธีการสอนโดย

เนนอธิบายในหัวขอท่ีเปนประเด็นหลักๆ พรอมยกตัวอยาง สวนเนื้อหารายละเอียดจะใหนักศึกษาไปอานและทํา

ความเขาใจเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน  เวลาเราออกขอสอบสวนใหญจะออกแบบอัตนัย บางครั้ง

นักศึกษาตอบไมได นักศึกษาบางคนก็เขียนบอกมาในขอสอบวาตอนท่ีฟงอาจารยสอนเขาใจดีและจําตัวอยางท่ี

อาจารยยกใหฟงในชั้นเรียนไดหมดเลย แตกลับทําขอสอบไมได ท่ีเปนเชนนี้เพราะนักศึกษาเขาใจแตจับ  Concept 

ไมได เลยทําใหทําขอสอบไมได เวลาสอนหากนักศึกษาคนไหนคุยกันหรือนั่งหลับ ก็จะเรียกใหลุกข้ึนตอบคําถาม 

นักศึกษาก็จะไมกลาคุยหรือนั่งหลับเพราะจะอายหากถูกเรียกใหลุกข้ึนตอบคําถามแลวตอบไมไดคะ 
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สําหรับการสอนภาคปฏิบัติ ชวงแรกจะเขมงวดมาก จนบางครั้งมีนักศึกษา  Comment เรื่องการตรวจ

รายงานบาง ตอมาจึงไดปรับการสอนใหม จะไมเขมงวดกับนักศึกษามากเกินไป และยังใหกําลังใจกับนักศึกษาดวย แต

ในระยะหลังนักศึกษารุนใหมๆ จะคิดวิเคราะหไมคอยเปน มักจะนําความรูท่ีไดจากการเรียนในภาคทฤษฎีไปใชอธิบาย

ใหผูปวยในชุมชนปฏิบัติ ซ่ึงบางครั้งอาจทําใหผูปวยไมเขาใจและไมสามารถนําไปปฏิบัติได ก็ตองสอนและให

คําแนะนําวาใหนักศึกษารูจักคิดและวิเคราะหวาเราควรอธิบายกับผูปวยอยางไรท่ีจะทําใหเขาเขาใจและนําไปปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง เราจะตองนําทฤษฎีมาประยุกตไปสูการปฏิบัติ ตองวิเคาระหวาสิ่งท่ีผูปวยในชุมชนปฏิบัติอยูนั้น

ถูกตองแลวหรือไม ถาไม มีขอผิดพลาดหรือความเขาใจผิดในสวนใดและเราจะชวยแกไขความเขาใจผิดนั้นใหถูกตอง

ไดอยางไร สิ่งเหลานี้นักศึกษายังไมมีประสบการณจึงตองสอนและใหคําแนะนํากับเขาดวย อาจตองสอน ใหคําแนะนํา

และใหนักศึกษาทดลองฝกกอนท่ีจะออกชุมชนก็ได เวลาท่ีนักศึกษาออกชุมชนอาจารยก็ตองคอยสังเกตการณวา

นักศึกษาทําตามท่ีอาจารยสอนและแนะนําหรือไม ท่ีสําคัญอาจารยตอง  Feedback ใหเขารูถึงจุดดีเพ่ือเขาจะไดมี

ความภูมิใจเม่ือเขาทําตามท่ีอาจารยสอนได และจุดดอยเพ่ือนําไปปรับปรุงในครั้งตอไปดวย เม่ือนักศึกษาตองทํางาน

เปนกลุมบางครั้งอาจเกิดปญหาบางคนทํางานบางคนไมทํา ในฐานะครูคงตองเขาไปชวยดูในสวนนี้ดวยวาแตละคนมี

พฤติกรรมอยางไร การแบงงานภายในกลุมเปนอยางไร เพราะลักษณะงานของการออกชุมชนและงานบน Ward จะไม

เหมือนกัน การออกชุมชนจะมีลักษณะท่ีเปนงานกลุมคอนขางมาก หากอาจารยชวยดูแลในสวนนี้ดวยก็จะเปน

ประโยชนสําหรับนักศึกษาดวย ในการออกชุมชนจะตองสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน เพราะบางครั้งสมาชิกในชุมชน

ก็สามารถชวยประเมินการทํางานของนักศึกษาดวย โดยแจงวานักศึกษาคนไหนเกง อธิบายสิ่งตางๆ ใหเขาเขาใจและ

นําไปปฏิบัติไดงาย หรือนักศึกษาคนไหนมีพฤติกรรมอยางไร ควรปรับปรุงอยางไร ตรงนี้จะเปนประโยชนสําหรับ

อาจารยในการใหนําแนะนํากับนักศึกษาดวย สําหรับการทํางานบน Ward ก็เชนเดียวกัน 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : สําหรับทานสุดทาย รองศาสตราจารยสุวิมลจะชวย

ตกแตงและเติมเฟอรนิเจอรใหบานของเราสวยสมบูรณแบบ อาจารยจะเลาใหเราฟงเก่ียวกับการปนบัณฑิตศึกษา

หนึ่งคนออกสูสายวิชาชีพการพยาบาลเปนอยางไร เรียนเชิญอาจารยคะ 

รองศาสตราจารยสุวิมล  กิมป: จากประสบการณท่ีสอนท้ังนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รูสึก

เห็นดวยกับรองศาสตราจารยสุธีราในเรื่องสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับหนวยงานหรือชุมชนท่ีนักศึกษาตอง

ทํางานดวย เพราะหากนักศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีกับ  Ward หรือชุมชน ก็จะทํางานไดอยางมีความสุข มีความ

ราบรื่น สวนการจาย  Case บางครั้งหากเราจาย  Case ท่ีหนักเพราะตองการใหนักศึกษาไดความรูและ

ประสบการณ แตนั่นอาจเกินความสามารถของนักศึกษา ซ่ึงอาจสงผลใหนักศึกษาเกิดความเครียดและเกิด

ความรูสึกไมดีตอการทํางานบน Ward ดวย จึงคิดวาการจาย  Case ใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษา

แตละชั้นปจะชวยใหนักศึกษาทํางานบน Ward ไดดี มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจกับงานท่ีทํา ประเด็นสําคัญ

อีกเรื่องหนึ่งคือ อยาคาดหวังกับนักศึกษามากเกินไป เม่ือนักศึกษามาอยูกับตนเอง ตนเองก็จะสอนใหหมดตั้งแต
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เริ่มตนโดยไมตั้งคําถามเลย ทําใหตนเองไมเครียดและนักศึกษาก็จะไมเครียดดวย และคอยดูพัฒนาการของ

นักศึกษาวาเขามีพัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม เชน จากเดิมเขียน  Nursing Diagnosis ไมเปนเลย พอเวลา

ผานไปเขาเริ่มเขียนได ถึงแมจะไมถูกตองท้ังหมดแตก็นับไดวาเขามีพัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึนแลว 

สําหรับการสอนนักศึกษาปริญญาโท อาจมีความยากกวาการสอนระดับปริญญาตรีในบางแงมุม หากเรา

มองในมุมทักษะ ระดับปริญญาโทจะมีทักษะท่ีดีอยูแลว แตประเด็นท่ีอาจเปนปญหาของนักศึกษาปริญญาโทคือ 

บางครั้งเขาอาจมีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของครอบครัวเขามาเปนปจจัย สําหรับคนท่ีมีแวววาอาจกําลังมี

ปญหาเราตองเขาใจและเอาใจใสเขามากข้ึนเพ่ือจะไดชวยเหลือเขาใหไดมากท่ีสุด อาจใชวีธีการเรียกมาคุยเพ่ือ

สอบถามปญหา ใหคําแนะนําและหาแนวทางในการใหความชวยเหลือกับนักศึกษาดวย ก็ไมคอยแนใจนะวาวิธีท่ีทํา

อยูนี้เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดหรือไม แตท่ีผานมาใชวิธีนี้ในการใหคําแนะนํากับนักศึกษามาโดยตลอดและสามารถทําให

นักศึกษาท่ีมีปญหา รูสึกทอแทและอยากลาออกกลับมาเรียนตอ รวมท้ังทําวิทยานิพนธจนสําเร็จการศึกษามาหลาย

รุนแลว สุดทายอยากฝากกับนองๆ อาจารยทุกคนวา อาจารยควรใหความสนิทสนมกับนักศึกษาทุกคนอยาง

เหมาะสมและเทาเทียมกัน เพ่ือภาพลักษณท่ีดีของอาจารยในคณะฯทุกทาน 

3. แนวทางหรือหลักการที่อาจารยใชในการทํางาน รวมถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจที่อยาก

บอกกับนองๆ ในการเปนอาจารยพยาบาล 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : อาจารยท้ังสี่ทานก็ไดใหเคล็ดไมลับท่ีอาจารยใชในการ

สอนนักศึกษา รวมท้ังแนวทางและหลักการในการทํางานของอาจารยใหเราฟงกันไปบางสวนแลว ในลําดับตอไปขอให

อาจารยชวยใหแนวคิดและหลักการท่ีอาจารยใชในการทํางานเพ่ิมเติม พรอมท้ังเลาถึงความประทับใจและความ

ภาคภูมิใจในการเปนอาจารยพยาบาล ใหพวกเราฟงในชวงสุดทายนี้คะ ขอเริ่มจากอาจารยสุวิมลนะคะ เรียนเชิญคะ 

รองศาสตราจารยสุวิมล  กิมป: สิ่งท่ีปฏิบัติเสมอมา คือ มีความรับผิดชอบ เม่ือทําอะไรแลวก็จะทําอยาง

เต็มท่ีและทําใหดีท่ีสุด มีครั้งหนึ่งสอนนักศึกษาป 3 คนหนึ่ง สังเกตเห็นวาเวลาข้ึน  Ward ทําไมนักศึกษาคนนี้ไม

คอยสนใจการ  Round Ward เลย เวลา  Conference ก็ไมสนใจ ผานไปสัก 1-2 วันก็เห็นวาสิ่งท่ีเขาเขียนลงใน

กระดาษไมเก่ียวกับการเรียนเลย แตกลับเปนภาพวาดท่ีเขาวาดไดสวยมาก จึงถามนักศึกษาคนนั้นวาทําไมถึงวาด

ภาพไดสวยจัง เราไมดุเขาเลยนะ เขาก็ตอบวาความจริงเขาชอบวาดรูปและอยากเรียนสถาปตย แตคุณพอคุณแม

อยากใหเรียนพยาบาล ตนเองก็แนะนําไปวานาจะไปสอบเรียนสถาปตยตามท่ีชอบนะ แตนักศึกษาบอกวาเรียน

มาถึงป 3 แลวหากไปสอบเรียนใหมก็จะเสียเวลา ตนเองจึงสอนนักศึกษาวาเม่ือคิดแลววาตองเรียนใหจบแลวทําไม

จึงไมใชชวงเวลาท่ีเหลืออยูนี้ทําตรงนี้ใหสําเร็จเสียกอน แลวหลังจากนั้นเราก็สามารถไปทําอะไรท่ีเราชอบและอยาก

ทําอีกก็ได จากนั้นตนเองเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาชัดมาก คือ นักศึกษาสนใจเรียนมากข้ึน เวลา

มีคําถามใน Conference นักศึกษาก็ตอบ เวลาเขียน Diary Care Plan ก็เขียนไดดี พอถึงชวงประเมินผล 

นักศึกษาก็เขามาขอบคุณและบอกวาหลังจากไดคุยกับอาจารยแลวรูสึกสบายใจ ทําใหคิดได จะตั้งใจเรียนและ
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พยายามเรียนใหจบ จึงประทับใจในการไดใชประสบการณของตัวเองชวยแกปญหาใหกับลูกศิษยแลวทําใหลูกศิษย

ประสบความสําเร็จได จึงรูสึกประทับใจความสามารถของตนเองดวย 

สําหรับความภาคภูมิใจท่ีไดเปนอาจารยพยาบาล สิ่งแรกคือ เกิดประโยชนกับตัวเอง ครอบครัว และทุกๆ 

อยาง ทําใหมีความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริงได เรื่องท่ีสองคือ เปลี่ยนบุคลิกภาพตนเองจาก

ท่ีเคยเปนคนหนาดุไมคอยยิ้ม ก็เปลี่ยนเปนยิ้มมากข้ึน จากเคยเปนคนข้ีอายไมคอยพูด หรือพูดแข็งๆ ตรงๆ ก็

เปลี่ยนใหเราเปนคนท่ีกลาแสดงความคิดเห็น กลาพูด รูจักใชคําพูดท่ีออนนอมและมีความม่ันใจในตัวเองมากข้ึน

ดวย เรื่องสุดทายคือ มีเพ่ือนรวมวิชาชีพท่ีนารัก จะไปไหนมาไหนก็มีพ่ีๆ นองๆ ท่ีใหความรัก ความอบอุน และยินดี

ท่ีจะใหความชวยเหลือเสมอมา สําหรับเปาหมายตอไปท่ีตั้งไวคือ หากมีเวลาพออยากจะทํางานดานสังคม 

โดยเฉพาะกับผูปวยโรคมะเร็ง เนื่องจากเคยติดตอกับมูลนิธิท่ีดูแลและใหความชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งระยะ

สุดทาย ท่ียังขาดบุคลากรดานสุขภาพมารวมทีม เพราะสวนใหญจะเปนอาสาสมัครท่ัวไป ตรงนี้ก็เปนสิ่งท่ีตั้งใจไว 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับตอไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยฉวีวรรณ 

เลาถึงแนวคิดและหลักการท่ีอาจารยใชในการทํางานเพ่ิมเติม พรอมท้ังเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจ

ในการเปนอาจารยพยาบาล ตลอดระยะเวลาสามสิบกวาปในการเปนอาจารยใหนองๆ ฟงคะ 

รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศร:ี สิ่งท่ีทําใหทํางานอยูถึง 37 ปกวาๆ ก็คือพ่ีๆ นองๆ และเพ่ือนๆ ท่ีนารัก

นี่แหละคะ พวกเรามีความเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน เพราะวัฒนธรรมองคกรของเราท่ีอยูกันแบบพ่ีนอง หากพวกเรา

ทําอะไรแลวขอใหตั้งใจทําสิ่งนั้นและทําใหสําเร็จ เพราะองคกรจะประสบความสําเร็จไดตองมาจากพวกเรารวมแรง

รวมใจกันทํางานและทําหนาท่ีของพวกเราใหดีท่ีสุด หากเห็นวาอะไรท่ียังไมดีและควรแกไขตรงสวนไหนก็อยานิ่งเฉย 

พวกเราตองกลาแสดงความคิดเห็น เพ่ือรวมกันหาแนวทางในการไขขอบกพรองเพ่ือใหองคกรมีการพัฒนา หาก

องคกรประสบความสําเร็จและเจริญกาวหนา สิ่งแวดลอมตางๆ ในองคกรก็จะดี พวกเราก็จะมีความสุข องคกรจะ

ประสบความสําเร็จไมไดหากพวกเราไมรวมแรงรวมใจกัน เม่ือเรารับผิดชอบในหนาท่ีของเราแลว เราก็ตอง

รับผิดชอบหนาท่ีตอองคกรดวย ทํางานในหนาท่ีหลักของตนเองอยางเต็มท่ี หากมีโอกาสทําวิจัยก็ควรทํา พยายามทํา

ตําแหนงทางวิชาการกอนท่ีจะข้ึนเปนผูบริหารเพราะหากข้ึนเปนผูบริหารแลวอาจไมมีเวลาทํางานวิชาการ และไม

ควรเครงเครียดกับงานมากเกินไป อาจแบงเวลาไปเท่ียวบาง “ทํางานใหสนุก หาความสุขใหบาง ชีวิตเปนของเรา เรา

เปนคนกําหนด ไมมีใครมากําหนดเรา ” ความภูมิใจท่ีไดเปนอาจารยเพราะไดสอนลูกศิษย “ภูมิใจท่ีมีพ่ีๆ นองๆ 

เพ่ือนๆ คณะฯคือบานท่ีสองของพวกเรา อยากใหคณะฯเปนบานท่ีงดงาม พวกเราตองชวยกันสรางคะ” 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับตอไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีรา ให

แนวคิดและหลักการท่ีอาจารยใชในการทํางาน พรอมท้ังเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจในการเปน

อาจารยพยาบาลดวยคะ 
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รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล : ชีวิตการทํางานในระบบราชการ มีการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปหลาย

แบบ ในยุคแรกๆ จะทํางานและพิจารณาผลงานไปเรื่อยๆ แตในขณะนี้มีการนํา 4 พันธกิจหลักและ NS Workpoint 

เขามาพิจารณา ทําใหมีกฎกติกาในการทํางานมากข้ึนและเขมงวดข้ึน ทําใหพวกเราทุกคนอาจตองเครงเครียดกับ

กฏเกณฑ คณะฯยังขาดระบบพ่ีเลี้ยงท่ีชัดเจน ทําใหการพัฒนาบุคลากรรุนใหมในคณะฯไมรองรับกับจํานวนบุคลากร

ท่ีเกษียณอายุราชการไป ตอนมาเปนอาจารยใหมๆ ตองใชความอดทนสูงมาก เพราะเดิมไมคุนเคยกับระบบราชการ 

อาจแตงตัวไมเรียบรอยบาง ก็จะโดนตําหนิ เพราะมีกรอบและระบบท่ีจะปนใหเราเปนคนเรียบรอย ในสมัยนั้นเรา

จะตองอยูในกรอบ เม่ือเวลาผานไปทุกอยางก็เริ่มเขาท่ีเขาทาง และโชคดีท่ีตอนเรียนปริญญาโทมีครูท่ีดี อาจารยจะ

สอนวิธีคิดวิธีการมองปญหา และไดมีสวนชวยอาจารยทํางานวิจัยและงานวิจัยนั้นก็เปนวิทยานิพนธของตนเองดวย 

อาจารยก็จะเขมงวดเรื่องการทําวิทยานิพนธคอนขางมาก จนกังวลวาจะเรียนสําเร็จหรือไม แตสุดทายอาจารยก็

ชวยเหลือจนทําวิทยานิพนธสําเร็จ ทําใหไดรับความรูดานตางๆ จากอาจารยมากมาย จากนั้นก็เริ่มขอทุนวิจัยเอง 

ดวยความท่ีตนเองไดความรูประสบการณจากอาจารยทําใหสามารถเขียนประเด็นปญหา ผลท่ีคาดวาจะไดรับจาก

งานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดชัดเจน ทําใหไดรับทุนทําวิจัยหลายเรื่อง และมักไดรับคําชมเชย

จากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยอยูเสมอ สําหรับอาจารยทานไหนท่ีสงโครงรายวิจัยแลวไมไดรับทุนก็อยาเพ่ิงทอ 

ใหอาจารยนําขอแนะนําของคณะกรรมการมาปรับใหชัดเจนข้ึนแลวลองสงไปใหม อาจารยก็จะไดรับทุน เม่ืออาจารย

เขียนโครงรางวิจัยสงขอทุนบอยๆ ก็จะมีประสบการณและชื่ออาจารยก็จะเปนท่ีรูจักในวงการวิจัย และท่ีสําคัญอยาง

ลืมสงผลงานไปตีพิมพในวารสารตางๆ และนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนดวย 

เม่ือจะเริ่มทํางานวิจัย อาจารยจะตองคนหาปญหาท่ีเปนปญหาท่ีแทจริง และเปนงานวิจัยท่ีนําไปใชไดจริง

ก็จะเกิดประโยชนในวงวิชาการท่ีกวางขวางดวย ขอฝากนองๆ ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกวา 

เวลาเรียนเรามักจะใหความสําคัญกับ Specialist ของตนเองเปนสวนใหญ  จึงขอฝากใหพิจารณาการทําวิจัย

แบบสหสาขาวิชาชีพ ตางภาควิชาหรือตางหนวยงานบางจะชวยใหเราเห็นวิธีคิดท่ีแตกตาง อาจทําใหเราไดรับ

มุมมองและแนวคิดท่ีกวางข้ึน ไมควรใชเพียงกระบวนการ  Servey Research เทานั้น เราอาจใช 0การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม0 (0PAR = Participatory Action Research)

ความภาคภูมิใจในการเปนพยาบาลก็คงเปนในชวงป 2542-2544 ท่ีไดรับตําแหนงรองคณบดี ชวยดูแล

งานประกันคุณภาพของคณะฯ ในชวงนั้นเปนยุคแรกๆ ท่ีคณะฯจะตองรับการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยก็นําระบบประกันคุณภาพเขามาใชกับทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย ชวง

นั้นเปนชวงท่ีตองเตรียมระบบประกันคุณภาพ ดังนั้นทุกคนในคณะฯจึงตองตื่นตัวกับเกณฑการประกันคุณภาพ 

ตองชวยกันวางระบบจนไดระบบประกันคุณภาพของคณะฯท่ีชัดเจน อาจารยทุกคนก็ตองชวยกันเก็บขอมูลและ

เขียนรายงาน จนกระท่ังคณะฯผานการตรวจของมหาวิทยาลัย ถึงแมวาการตรวจในครั้งแรกคณะฯจะถูก  

 หรือกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีสามารถตอบโจทย

วิจัยของเราไดจริง อยากใหอาจารยทุกคนทํางานวิจัยเพราะรัก แลวอาจารยจะไดท้ังองคความรูและตําแหนงทาง

วิชาการตามมาอีกดวย และท่ีจะลืมไมไดก็คือเวลาเขียนโครงรางวิจัยจะตอง Integrate Idea ดวย เพ่ือท่ีจะไดแนใจ

วาโครงรางวิจัยนี้เปนงานท่ีผูวิจัยสนใจจริงๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนกับเราอยางแทจริงคะ 
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Comment มากหนอย ถูกนําไปเปรียบเทียบกับคณะอ่ืนๆ ท่ีเตรียมตัวพรอมกวา แตสุดทายคณะฯก็ผานเกณฑการ

ตรวจของทุกสถาบันรวมท้ังการตรวจของทบวงมหาวิทยาลัยดวย เม่ือคณะฯมีระบบท่ีดีเปนพ้ืนฐานแลว ในอนาคต

ผูท่ีจะเขามารับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะฯตอไปก็จะดําเนินการไดไมยาก จึงขออนุญาตทานคณบดีให

อาจารยทานอ่ืนมารับหนาท่ีตอ ก็ถือเปนความภาคภูมิใจอีกอยางในการเปนอาจารยพยาบาล 

เม่ือไดมีโอกาสไปชวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยไปเปนคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ ซ่ึงเปนกรรมการกลางท่ีตองไปตรวจระบบประกันคุณภาพของทุกๆ คณะในมหาวิทยาลัย ทําใหไดรูจักคน

มากข้ึนมีเครือขายเพ่ิมข้ึน และไดทราบวาคณะฯเปนตนแบบในการทําระบบประกันคุณภาพใหกับหลายๆ คณะใน

มหาวิทยาลัย ในขณะนั้นคณะอ่ืนๆ อาจยังมีระบบท่ีไมเขมแข็ง หรือบางคณะยังไมมีระบบเลย พอเปน

คณะกรรมการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยไดระยะหนึ่งก็ขอลาออกแตปรากฎวามหาวิทยาลัยไมใหลาออก โดย

ใหเหตุผลวาการทํางานประกันคุณภาพเปนการสั่งสมความรูและประสบการณเพ่ือใหเกงและทํางานไดดี สามารถ

คิดไดวาจะตอยอดการทํางานในคณะและในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนไดตอไปอยางไร และในอนาคตระบบ

การประเมินก็จะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถวัดผลดวยกระบวนการ  (Process) และผลการดําเนินงาน 

(Result) ดังนั้น ท้ังอาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานจะตองอดทนมากๆ เพราะการทํางานในคณะฯตองถูกควบคุม 

ประเมินและวัดผลเขมขนมาก และขอฝากอาจารยทุกๆ ทานวาขอใหอดทนและอยาทอดท้ิงนักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: ลําดับสุดทายขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุคนธ ให

แนวคิดและหลักการท่ีอาจารยใชในการทํางาน พรอมท้ังเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจในการเปน

อาจารยพยาบาลดวยคะ 

รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว: หลักในการทํางานก็ไมมีอะไรมาก คือ ทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด ไมวาจะอยูท่ีไหน

ก็ตาม ขอขอบคุณคณะฯท่ีใหโอกาสในการทํางาน ตลอดระยะเวลา 36 ป คณะฯใหทําอะไรตนเองก็ทําหมด การท่ี

เราไดทํางานทุกอยางถือเปนโอกาสท่ีดี เม่ือวันหนึ่งท่ีตองจากท่ีนี่ไปเราตองทําไดหมดทุกอยาง ตนเองโชคดีท่ีอาจารย

ใหความเมตตาและมีโอกาสมากกวาคนอ่ืน มีอาจารยทานหนึ่งเคยสอนไววา เราตองทํางานแบบ  “ควายรูคูควาย

แรง” หมายถึง พ่ีๆ เปนผูท่ีมีความรูและสั่งสมประสบการณมามากทํางานรวมกับนองๆ ท่ีมีเรี่ยวแรงแข็งขัน เม่ือสอง

แรงทํางานควบคูกันงานก็จะประสบความสําเร็จ คนทํางานก็มีความสุข และการท่ีตนเองไดเปนกรรมการใน

คณะกรรมการตางๆ ก็เกิดประโยชนกับตัวเอง เชน เม่ือตนเองเปนคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ตั้งแตยุคแรกๆ มา

หลายสมัย ทําใหรูจักธรรมชาติของนักศึกษา ทําใหรูวาเวลานักศึกษาเรียนหรือข้ึน Ward ควรใชแบบฝกหัดแบบไหน

นักศึกษาจึงจะพึงพอใจ ดังนั้นการเปนกรรมการก็เปนประโยชนกับเรา การมองวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกับเราใหเปนโอกาสท่ีจะเพ่ิมพูนความรูความสามารถในดานตางๆ ท่ีอาจสงผลใหเกิดประโยชนกับตนเองได  

พวกเราทุกคนใชชีวิตและชวงเวลาของพวกเราในท่ีทํางานมากกวาท่ีพวกเราใชเวลากับญาติพ่ีนองของพวก

เราเสียอีก พวกเราจึงควรใชเวลาตรงนี้ในการปรึกษาหารือกัน รักกัน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข ท่ีสําคัญให
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คิดถึงพระราชดํารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ท่ีทานทรงตรัสไววา “ขอใหถอื

ประโยชนสวนตน เปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง ลาภ ทรัพยและเกียรติยศจะตกแกทานเองถา

ทานทรงธรรมะแหงอาชีพไว ใหบริสุทธิ์ ” และสังเกตวาตัวเองนั้นถูกโฉลกกับเลข 1  ป 2511 เดินทางจากจันทบุรี

มาเรียนท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ป 2521 เรียนจบระดับปริญญาโท ป 2531 ไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ป 

2541 ไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย ป 2551 เปลี่ยนจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ป 2555 

เกษียณอายุรายการ หวังวาในป 2561 นาจะถูกสลากกินแบงรัฐบาลรางวัลท่ี 1 สุดทายท่ีอยากฝากไวกับนองๆ ทุก

คนก็คือ การท่ีเรามีตัวอยางท่ีดี แลวเรามองตัวอยางท่ีดีรอบๆ ตัวเรา แลวนําไปปรับใชนั้นเปนสิ่งท่ีดี อยากใหทุกคน

นึกถึงดอกกลวยไม “ดอกกลวยไมออกดอกชาฉันทใด การศึกษาเปนไปเชนนั้น แตออกดอกคราใดงามเดน 

การศึกษาจักใหเสร็จแลวแสนงาม”  

มาถึง ณ ตอนนี้ ผูเขารวมกิจกรรมก็ไดรับรูเคล็ดลับท่ีไมลับแลวของอาจารยท้ัง 4 ทาน ในการปนดินให

เปนดาว อาจารยไดใหแนวทาง /หลักการท่ีใชในการทํางาน ซ่ึงเปนประโยชนกับผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก 

และท่ีสําคัญ ไมวาเราจะเขามาอยู ณ ท่ีนี้ดวยเหตุผลใดก็ตาม แตสุดทายแลวพวกเราจะเปนอาจารยพยาบาลท่ีดี

อยางแนนอน 
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ภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ และการรักษาดวย Pacemaker 

อาจารยพรรณิภา สืบสุข ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ ภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ และการรักษาดวย  Pacemaker ในวนัพุธท่ี 19 ตุลาคม  2554 โดยมีอาจารย

ธนิษฐา สมัย  ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยระบบหัวใจและหลอดเลือด ไดนําประเด็นการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะ

หัวใจเตนชา และการดูแลรักษาภาวะดังกลาวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยสรุปดังนี้ 

หัวใจเปนอวัยวะท่ีสําคัญของรางกาย โดยทําหนาท่ีสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะท่ีสําคัญ ท้ังนี้หัวใจท้ัง 4 หองมี

ระบบควบคุมคือระบบไฟฟาในหัวใจนั่นเอง อยางไรก็ตามภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ หากไมไดรับการรักษาอยาง

ทันทวงที อาจสงผลกระทบตออันตรายถึงชีวิต  

ภาวะหัวใจเตนชา คือ มีอัตราการเตนของหัวใจ นอยกวา 60 ครั้ง/นาที ภาวะหัวใจเตนชาท่ีมีอาการมักจะ

แสดงอาการเหลานี้ ไดแก มีอาการเปนลมหมดสติ ความดันตก หรือชัก เปนตนอาการของหัวใจเตนชาเกินไป คือ 

อาการท่ีเกิดจากเลือดจะไมพอเลี้ยงสมองทําใหเกิดอาการ "วูบ" "หมดสติชั่วขณะ" หรอื "เปนลม" ภาวะหัวใจเตนชาท่ี

เปนอันตรายมาก คือ Atrioventricular block (AV block) แบงเปน First, Second และ Third Degree ซ่ึงอาจ

เกิดจากผลขางเคียงของการใชยาบางชนิด ภาวะมีเกลือแรในรางกายผิดปรกติหรือกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ได 

การวินิจฉัยโดยตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ และ บางรายตองอาศัยการดู คลื่นไฟฟาหัวใจ  24 ชั่วโมง สําหรับการ

รักษานั้นข้ึนอยูกับอาการ และ สาเหตุ หากเปนชนิดท่ีปกติไมมีอาการผิดปกติ ก็ไมจําเปนตองรักษาใดๆแตหากเปน

ชนิดท่ีรายแรงก็จําเปนตองปองกันไมใหหัวใจเตนชาเกินไปดวยการผาตัดใสเครื่องกระตุนหัวใจ  

การรักษาภาวะหัวใจเตนชา 

1. Atropine ยานี้ใชรักษาภาวะหัวใจเตนชาท่ีมีอาการ ขนาดยาท่ีให 0.6 มก.เขาเสนเลือดทุก 3-5 นาที 

ขนาดยาสูงสุดรวมกันท่ีสามารถใหไดคือ 3 มก.ยาอ่ืนท่ีสามารถใชไดก็มี Epinephrineหรอื dopamine 

เปนตน 

2. Pacemaker เครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจ ( Cardiac Pacemaker/Artificial Pacemaker) 

ทําหนาท่ี ปลอยกระแสไฟฟาไปกระตุนหัวใจตามท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดจังหวะการเตนของหัวใจทําใหมี

ปริมาณเลือดออกจากหัวใจตอนาที (Cardiac Output) เพียงพอมี 2 ชนิด คือ เครื่องกําหนดจังหวะการ

เตนของหัวใจชนิดชั่วคราว  (Temporary Pacemaker) เครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจชนิด

ถาวร (Permanent Pacemaker) มีการพยาบาลดังนี้ 
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หลังใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจ  

1. วัดสัญญาณชีพ สังเกตความสมํ่าเสมอของชีพจรอัตราการเตน ถาชีพจรเปลี่ยนแปลงนอยกวาหรือ

มากกวา 10 ครั้ง/นาที ตองรายงานแพทย 

2. ติดตามภาวะหัวใจลมเหลว Pneumothorax 

3. สังเกตคลื่นไฟฟาหัวใจเพ่ือติดตามการทํางานของเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจ  

4. สังเกตแผลบริเวณท่ีใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจทุกวันโดยปกติจะไมทําแผลทุกวัน 

เนื่องจากมีความเสี่ยงตอสายสื่อเลื่อนหลุด อาจทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะได หากแผลแฉะ บวมแดง ให

ทําแผลใหม  

5. ไมใหผูปวยท่ีใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจเหยียดแขนขางท่ีใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตน

ของหัวใจข้ึนเหนือศีรษะอยางรุนแรงหรือเอ้ือมหยิบของไกลๆหลังใสเครื่องใหมๆท้ังชนิดชั่วคราวและ

ถาวรเพ่ือปองกันสายสื่อเลื่อนหลุด เม่ืออาการของผูปวยคงท่ีแลวใหมีการออกกําลังกาย เคลื่อนไหวขอ

ตางๆไดสําหรับผูปวยท่ีใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจชนิดถาวร ใหออกกําลังกายไดหลัง

ผาตัดใสเครื่องประมาณ 8 สัปดาหเพ่ือใหเครื่องฝนแนนอยูกับท่ีระหวางนี้ใหหลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย

ท่ีเหยียดหรือยืดแขนออกอยางรุนแรง หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกบริเวณเครื่อง 

6. ชวยลดความวิตกกังวลและใหกําลังใจแกผูปวยโดยรับฟงปญหาของผูปวยสนับสนุนใหกําลังใจผูปวย 

เพ่ือใหผูปวยเกิดความม่ันใจ 

7. ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟาอ่ืนๆท่ีมีความถ่ีสูงอาจรบกวนการทํางานของเครื่อง  
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Atrial Fibrillation (AF) and Nursing Management 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ ผูลิขิต   

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ Atrial Fibrillation (AF) and Nursing Management ในวนั พุธท่ี 21 ธันวาคม  2554 โดยมีอ าจารย  

ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค มาเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูในประเด็นตางๆ สรุปดังนี้ 

Atrial Fibrillation (AF) เปนภาวะท่ีจุดกําเนิดไฟฟาในหัวใจไมไดเกิดจาก SA Node แตเกิดจากจุด

กําเนิดในหัวใจหองบนมากกวา 1 จุด ทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ข้ึน  ลักษณะคลื่นไฟฟาหัวใจ P Wave 

หายไปมี Fibrillation (f) Wave ลักษณะเปนเสนหยักไปมาไมสมํ่าเสมอเห็นชัดใน  Lead II, III, aVF, และ V2 แต

รูปรางของ QRS Complex ปกติ Atrial Rate 350-700 ครั้ง/นาที Ventricular Rate (VR) มักจะไมสมํ่าเสมอถา  

VR >100 BPM ถือวาเปน Rapid Vent. Response (RVR) ถาอยูระหวาง 60-100 BPM เรียกวาเปน Moderate 

Vent. Response (MVR) และถา VR <60 BPM เรียกวาเปน Slow Ventricular Response (SVR) 

สาเหตุของการเกิด Atrial Fibrillation มีท้ังท่ีเกิดจากหัวใจ เชน โรคของลิ้นหัวใจ หัวใจลางซายโต  

โรคหลอดเลือดหัวใจ เยื่อบุหัวใจอักเสบ ( Pericarditis) หรือเกิดจากสาเหตุท่ีไมใชหัวใจ เชน ปอดอักเสบ การผาตัด 

การไมสมดุลของเกลือแร Hyperthyroidism, Pulmonary Embolism การไดรับสารจําพวก  Cocaine and 

Caffeine, Acute Alcohol Intoxication, Septic or Febrile Illness สูงอายุกรรมพันธุ ภาวะเครียด อวน  

หรือไมทราบสาเหตุ 

Atrial Fibrillation แบงเปน 4 ชนิด ไดแก  

1. Paroxysmal AF เปน AF ท่ีเกิดเปนครั้งคราว ระยะเวลาสิ้นสุดอาจเปนนาที ชั่วโมง หรืออาจเปนถึง 7 วัน 

สามารถหายไปไดเองสาเหตุเกิดไดจาก Acute Alcoholism การดื่มกาแฟ การสูบบุหรี่ ภาวะเครียด 

กลามเนื้อหัวใจตาย เกิดขณะตรวจวินิจฉัยหรือขณะทําการรักษาท่ี Invasive  ภาวะพรองออกซิเจน ภาวะค่ัง

ของคารบอนไดออกไซด  การไมสมดุลเกลือแร ภาวะช็อคจากหัวใจ 

2. Persistent AF เปน AF ท่ีเกิดมากกวา 7 วัน ถึง นอยกวา 1 ปไมหายไปเอง 

3. Recurrent AF เกิด AF ซํ้าๆ อาการดีข้ึนเองหรือดวยการรักษา 

4. Permanent AF เปน AF ท่ีเกิดอยางนอย 1 ป  Permanent Atrial Ribrillation (Chronic) การรกัษาไม

สามารถทําใหการเกิดลดลง 

ผลท่ีตามมา จากการเกิด AF  คือ ทําให  Cardiac Output ลดลง การไหลเวียนเลือดผิดปกติ  อาจมีเลือด

ไปเลี้ยงหัวใจไมเพียงพอ กอใหเกิดอาการของ Angina Pectoris หรืออาจเกิด Atrium Thrombus Formation 

อาการแสดงท่ัวไป ท่ีพบได ไดแก อาการใจสั่น หัวใจเตนเร็ว มีอาการของหัวใจลมเหลว มีอาการเจ็บหนาอก หายใจ
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ลําบาก ความดันโลหิตต่ําลดลง  ความทนในการทํากิจกรรมลดลง วิตกกังวล  ออนลา มึนงง ปวดศีรษะ เปนลมหรือ

คลายจะเปนลม ( Syncope or Near Syncope) มีอาการออนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง และ/หรือมีอาการของ 

Arterial Embolization อาการเหลานี้สงผลตอคุณภาพชีวิต และอัตราตายของผูปวย   

แนวปฏิบัติในการดูแล ผูปวยท่ีมีภาวะ AF ใชแนวปฏิบัติ SALTE (McCabe, 2005) 

S = Stabilize หมายถึง การทําใหระบบไหลเวียนเลือดคงท่ี โดยเฉพาะการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ 

ใหนอยกวา 90 ครั้งตอนาทีขณะพัก เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพ และจังหวะการเตนของหัวใจ รวมท้ังการ

จัดการกับความวิตกกังวลและใหความรูเก่ียวกับกระบวนการเกิดโรค 

A=Assessment underlying causes เปนการประเมิน ปจจัยเสี่ยงตางๆ ท่ีทําใหเกิด AF และความเสี่ยง

ตอการเกิด thromboembolism  

เกณฑในการวินิจฉัย AF ตั้งแตแรกเริ่มประเมินโดยประยุกตจาก ACC/AHA/ESC Guidelines (McCabe, 

2005) 

- ประเมินลักษณะอาการ ( Nature of Symptoms) ชนิดของ AF, Onset การเกิด ความถ่ีของการเกิด 

ระยะเวลาท่ีเกิด ( Duration) ปจจัยสงเสริมใหเกิด การตอบสนองตอการใชยา (ถาไดรับ) ปจจัยเสี่ยงท่ีทํา

ใหเกิด AF การมีโรคหัวใจรวมดวย   

- ประเมินโดยใช EKG เปนการประเมินจังหวะการเตนของหัวใจ หัวใจหองลางซายโต การเกิดกลามเนื้อ

หัวใจตายกอนหนานี้ F Wave Morphology การเกิด Bundle Branch Block การตอบสนองตอ  

Antiarrhythmic Drug 

- ประเมินโดยใช  Transthoracic Echocardiogram ประเมินขนาดของหัวใจ และการทําหนาท่ีของหัวใจ

โดยเฉพาะหัวใจหองซาย โรคของลิ้นหัวใจ ความดันในปอด การเกิด Left Atrial Thrombus และโรคของ

เยื่อหุมหัวใจ 

- ประเมินโดยใช Chest X Ray เพ่ือประเมินความผิดปกติของเนื้อปอดและหลอดเลือดในปอด 

- ประเมินโดยการตรวจเลือด ประเมินการทําหนาท่ีของไทรอยด ไต ตับ 

การประเมินการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke) (Nottingham, 2010) CHADS2 risk stratification 

เปนเครื่องมือท่ีใชประเมินปจจัยเสี่ยงตอการโรคหลอดเลือดสมอง ในผูปวยท่ีมี AF ซ่ึงไมไดเกิดจากลิ้นหัวใจ เปนการ

ประเมินภาวะตางๆ ท่ีพบรวมและการใหคะแนน   

C หมายถึง Congestive Heart Failure = 1,  

H หมายถึง Hypertension= 1,  

A หมายถึง Age >75 years = 1,  

D หมายถึง Diabetes = 1,  
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S2 หมายถึง Prior Stroke or TIA=2  

คะแนนรวมยิ่งมากหมายถึงมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ยิ่งสูง 

L=Label หมายถึง การประเมินชนิดของ AF เพ่ือใหการรักษาไดถูกตอง เกณฑในการวินิจฉัยการเกิด AF 

(McCabe, 2005) ประเมินลักษณะอาการ ชนิดของ AF Onset การเกิด ความถ่ี ชวงเวลา ปจจัยชักนํา การ

ตอบสนองตอการใชยา 

T=Treat หมายถึง การรักษาท่ีเหมาะกับ ชนิดของ AF ยาท่ีใชรักษาเชน Amiodarone ซ่ึงมีผูเขารวมฟงได

ใหขอคิดเห็นวา อาจพบผลขางเคียงของยานี้ไดในผูปวยบางราย เชน การรับความรูสึกท่ีผิวหนังเปลี่ยนไป เชน 

สูญเสียความรูสึก ชา เจ็บเหมือนถูกของแหลมท่ิม ทองผูก มึนงง เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน เพลีย ปวดศีรษะ นอน

ไมหลับ ผลขางเคียงท่ีรุนแรง อาจพบอาการแนนหนาอก เจ็บหนาอกหายใจลําบากได 

E=Education ความรูท่ีให ใหความรูผูปวยเก่ียวกับการเกิด AF อาการและอาการแสดง ปจจัยเสี่ยงท่ีทําให

เกิด AF ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนถาไมไดรับการรักษา ( Risks of Untreated AF) แผนการรักษาและเปาหมายของ การ

รักษา ภาวะแทรกซอนจากการรักษา ปฏิกิริยาระหวางยา/อาหาร/อาหารเสริม การจับชีพจรดวยตนเอง  ความ

ผิดปกติท่ีตองมาพบแพทย ทักษะในการปรับตัวอยูกับ AF การมาติดตามการรักษา    

การดูแลผูปวยท่ีไดรับยา Warfarin 

ในผูปวยท่ีไดยา Warfarin  จะตองใหขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงคของการใหยา การออกฤทธิ์ วันและเวลาใน

การรับประทานยาการติดตามคา INR  และคาท่ียอมรับได  อาการและอาการแสดงเริ่มแรกของการมีเลือดออกซ่ึง

จะตองรายงานแพทย การปองกันการเกิดการบาดเจ็บ ผลของบุหรี่ สุรา การมีกิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนตอการรักษาดวยยา 

Anticoagulation การมีบัตรหรือสัญลักษณแสดงถึงการไดรับยา Warfarin มีผูเขารวมฟงไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวา 

ยา Warfarin ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะหวิตามิน K ซ่ึงทําใหเลือดแข็งตัว  การรับประทานอาหารท่ีมีวิตามิน K สงู 

ไดแก ตับวัว น้ํามันตับปลา ผักใบเขียวทุกชนิด เชน ผักกาดหอม กระหล่ําปลี แครอท หัวผักกาดขาว เนยแข็ง ไขขาว 

ถ่ัวหมัก นมผึ้ง นอกจากนี้แบคทีเรียในลําไสของคนยังชวยสังเคราะหวิตามิน K ข้ึนไดเองอีกดวย การหลีกเลี่ยงไม

รับประทานอาหารท่ีมีวิตามิน K ทําไดยากและอาจทําใหขาดอาหารได การรับประทานอาหาร ท่ีมีวิตามิน K ใน

ปริมาณท่ีสมํ่าเสมอจึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหสะดวกในการปรับยาใหมีปริมาณยาในกระแสเลือดคงท่ี ยาบางตัว เชน 

สเตียรอยด  พาราเซทตามอล ทําใหผูปวยมีคา INR เพ่ิมข้ึนไดซ่ึงพยาบาลจะตองใหความรูแกผูปวย 

การเกิด Thrombus ในผูปวย AF 

 ผูท่ีมีความเสี่ยงสูงไดแก ผูท่ีเคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง ( Previous stroke) หรือสมองขาดเลือด

ชั่วคราว (TIA or embolism) มีลิ้นหัวใจ  Mitral ตีบ ผูท่ีใสลิ้นหัวใจเทียม ผูท่ีมีความเสี่ยงปานกลางไดแก ผูท่ีมีอายุ

มากกวาหรือเทากับ 75 ป ผูท่ีมีความดันโลหิตสูง หัวใจลมเหลว LV EF ≤35% ผูท่ีเปนเบาหวาน 
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การใหยา Antithrombotic Therapy ในผูปวย AF ในคนท่ีไมมีปจจัยเสี่ยงให Aspirin วันละ 81–325 mg 

คนท่ีมีปจจัยเสี่ยงระดับกลาง 1 อยาง ให Aspirin วันละ 81–325 mg หรือ Warfarin (INR 2.0 - 3.0, target 2.5) มี 

High-risk Factor หรอืมี Moderate-risk Factor มากกวา 1 อยาง ให Warfarin (INR 2.0 - 3.0, target 2.5) 

การจัดการเม่ือเกิด AF 

ตองดูแลใหไดรับน้ําและเกลือแรเพียงพอ เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอาการทางระบบทางเดินหายใจ ใหยา

ตามแผนการรักษา จัดทา และกระตุนใหไอ  (Cough enhancement, positioning) และการจัดการกับอาการปวด 

ความวิตกกังวล ปจจัยเสี่ยง ใหความรูเก่ียวกับกระบวนการเกิดโรค การจัดการ/รักษารวมท้ังหัตถการ  การใชยาและ

การสงตอไปยังสถานบริการท่ีมีความพรอมมากกวา    

สรุปการจัดการปญหาในผูปวย  AF ตั้งแตแรกรับ 

1. จะตองหาสาเหตุพ้ืนฐานเชน  Hypoxia, Sepsis, Stress, Alcohol, CHD เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของ 

สัญญาณชีพ และ EKG   

2. ประเมินอาการของ Low Cardiac Output และ ภาวะ Thromboembolism เชน แขนขาออนแรง  

การพูดผิดปกติ ปวดทองเฉียบพลัน เจ็บหนาอก 

3. NPO ไวกอนเตรียมยาอุปกรณฉุกเฉินและเครื่อง  Defibrillation ใหพรอมเพราะอาจทํา  Cardioversion 

ในรายท่ีทํา Cardioversion: ประเมินระดับความรูสึกตัว  การเคลือ่นไหวของแขนขา  เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของ 

สัญญาณชีพ และ EKG รวมท้ังดูแลใหพักผอน 

4. ผูปวยท่ีไดรับยา  Amiodarone IV Drip เพ่ือควบคุม Heart Rate หรือ Convert AF: ระวงั Side Effect 

ของยา เกิด  HR ท่ีชาเกินไปหรือมี  Heart Block ผูปวยท่ีไดรับยา  Anticoagulant: Bleeding Precaution ติดตาม

ผล PTT/PT, INR 
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การออกกําลังกายในภาวะหัวใจลมเหลว (Exercise in Heart Failure) 

อาจารยธนิษฐา สมัย ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ การออกกําลังกายในภาวะหัวใจลมเหลว  (Exercise in Heart Failure) ในวนั พุธ ท่ี 22 กุมภาพันธ  2555 

โดยมี อาจารยพรรณิภา สืบสุข  มาเปนวิทยากรและรวม แลกเปลี่ยนเรียน เรียนรูในประเด็นการออกกําลังกายท่ีบาน

ในผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลวท่ีมีอาการคงท่ี โดยทบทวนงานวิจัยตางๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปดังนี้ 

8ภาวะหัวใจลมเหลวเปนภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ท่ีพบบอย  คือ มี 8อาการ

เหนื่อย และความสามารถในการทํากิจกรรมวัตรประจําวันลดลง  4จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษพบวา การ

ออกกําลังกาย 4มีความปลอดภัยและเปนประโยชนสําหรับผูท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลว  ลดความจําเปนในการใชยา  4เพ่ิม 4

ความทนตอการออกกําลังกาย ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได ลดอัตราการเขา - ออกโรงพยาบาล 

และปองกันการกลับเปนซํ้า4ของ4

1. ลักษณะผูปวยหัวใจลมเหลว ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับออกกําลังกายท่ีบานตองคํานึงถึงลักษณะ

ตอไปนี้ 

การเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได 

การออกกําลังกายท่ีบานในผูปวยหัวใจลมเหลว 

1.1. เปนผูปวยมีอาการคงท่ี คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงของยาท่ีใชในการรักษายกเวนยาขับปสสาวะใน

ระหวางเขาโปรแกรมออกกําลังกาย ไมมีการเปลี่ยนแปลงของคาความดันโลหิตและคา

ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจหองลางซายจากการตรวจ Echocardiography น้ําหนักไม

ข้ึนมากกวา 2 กิโลกรมั ใน 3 วัน โดยอาการคงท่ี แบงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะตั้งแตจําหนาย

ออกจากโรงพยาบาลในเวลา 3 เดือน และระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป  

1.2. อายุของผูปวยในการออกกําลังกาย ตองคํานึงอาการคงท่ีควบคูไปกับอายุของผูปวยดังนี้ 

- อายุ 30 ปข้ึนไป ควรมีอาการคงท่ีอยางนอย 8 สัปดาห 

- อายุ 50-60 ป ควรมีอาการคงท่ีอยางนอย 8-12 สัปดาห 

- อายุ 60-70 ป ควรมีอาการคงท่ีตั้งแต 12  สัปดาหข้ึนไป 

- อายุ 70-85 ปข้ึนไป โดยไมมีภาวะโรครวมท่ีรุนแรง อาการคงท่ี 12 ถึง 36 สัปดาห 

1.3 ระดับความรุนแรงของผูปวยหัวใจลมเหลว  ท่ีสามารถออกกําลังกายท่ีบานได ควรมีระดับ 

NYHA Functional - Class II-III หรือ - Class IV ท่ีอายุไมเกิน 60 ป และมีอาการของภาวะ

หัวใจลมเหลวคงท่ีตั้งแต 12-36 สัปดาหข้ึนไป 

1.4 Ejection Fractionจากการตรวจ Echocardiographyในผูปวยท่ีมี 
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-  Systolic Heart Failure มีคา LVEF รอยละ 20 -40 

-  Diastolic Heart Failure มีคา LVEF รอยละ 45 ข้ึนไป 

2. รูปแบบการออกกําลังกายท่ีบาน  

2.1 การออกกําลังกายแบบแอโรบิก  โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใชปริมาณ

ออกซิเจนในรางกาย เพ่ิมความทนในการออกกําลัง ลดอาการเหนื่อยหอบและเหนื่อยลาของ

รางกาย ไดแก การเดินบนพ้ืนราบ โดยคอยๆ ปรับระดับความหนักข้ึน การเคลื่อนไหวของ

รางกายบริเวณกลามเนื้อแขนขา ลําตัว การนั่งสลับลุกยืนบนเกาอ้ี 

2.2 การออกกําลังกายแบบแอโรบิกผสมกับการออกแรงตาน  ไดแก การเดินพรอมกับการออกแรง

ตานแบบไอโซโทนิค โดยใชอุปกรณ คือ สายยางยืดการยกน้ําหนักโดยใชตุมน้ําหนัก การใชแรง

ตานของตนเองกับแรงโนมถวงการเหยียดของกลามเนื้อ เชน การเดินและยกแขน 

3. ระดับความหนักในการออกกําลังกาย (Intensity) สามาถประเมินไดหลายแบบ ไดแก  

3.1 อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดในขณะออกกําลังกาย Maximum Heart Rate (MHR) โดย 

3.1.1 ความหนักระดับต่ํา คือ รอยละ 40-60 ของ MHR 

3.1.2 ความหนักเบาระดับปานกลาง  รอยละ 60-70 MHR 

3.2 การใชความสามารถสูงสุดของกลามเนื้อในการออกกําลังกายแบบมีแรงตานได 1 ครั้งของผูปวย   

(1 Repetition Maximum, 1 RM) หมายถึง น้ําหนักท่ีผูปวยสามารถออกกําลังกายไดมากท่ีสุด 

เปนการใชกําหนดระดับความหนักในการออกกําลังกายแบบมีแรงตาน โดยเริ่มตน น้ําหนักท่ีแขน 

500 กรัม  ท่ีขา 1 กิโลกรัม และคอยๆ เพ่ิมน้ําหนักตามความสามารถ  

3.3 การใชการรับรูถึงความเหนื่อย  (Borg Scale) ขณะออกกําลังกาย โดยแบงคะแนนตั้งแต 6 –20 

ตามตาราง (Pina, 2010) โดยผูปวยควรหยุดออกกําลังเม่ือรับรูอาการเหนื่อยท่ีระดับ 11 หรือ 13 
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4. ความถี่และระยะเวลาในการออกกําลังกาย ข้ึนกับชวงเวลาหลังออกจากโรงพยาบาล ดังนี้ 

4.1 จําหนายออกจากโรงพยาบาลภายใน 3 เดือนแรก 

4.1.1 แบบแอโรบิก เริ่มท่ี 20-30 นาที ความถ่ี 5 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 12-24 สัปดาห  

4.1.2 แบบแอโรบิกรวมกับการออกแรงตาน เริ่มท่ี 20-30 นาที ความถ่ี 2 ครั้งตอสัปดาห  เปน

เวลา 12–24 สัปดาห 

4.2 จําหนายออกจากโรงพยาบาลมากกวา 3 เดือนข้ึนไป  

4.2.1 แบบแอโรบิก เริ่มท่ี 20-60 นาที ความถ่ี 5 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 12-24 สัปดาห  

4.2.2 แบบแอโรบิกรวมกับออกแรงตาน เริ่มท่ี 30-60 นาที ความถ่ี 3 ครั้งตอสัปดาห อาจออก

กําลังกายท้ังสองแบบวันเดียวกัน หรือออกกําลังกายแบบสลับวันระหวางแบบแอโรบิกกับ

แบบออกแรงตาน เปนเวลา 12–48 สัปดาห ในผูปวยท่ีมีอายุมากกวา 70 ป ระยะเวลาออก

กําลังกายเริ่มท่ี 20 – 30 นาที ความถ่ี 2-3 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 12 สัปดาห  

5. ขอบงช้ีในการหยุดการออกกําลังกาย(Papathansiou, 2008) 

5.1 มีอาการและอาการแสดงของภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดขณะออกกําลังกาย 

5.2 คา SBP >250 mmHgหรอื DBP >115 mmHg 

5.3 HR >120 ครั้ง/นาที หรือเพ่ิมข้ึนมากกวา 20 ครั้งตอนาที เม่ือเทียบกับขณะพักและ  SBP ลดลง

มากกวา 10 mmHg ในขณะออกกําลงักาย 

5.4 RR >40 ครั้ง/นาที ระหวางออกกําลังกาย 

5.5 มีภาวการณเตนท่ีผิดปกติของหัวใจท้ังหองบนและหองลาง 

5.6 มีภาวะหัวใจเตนชา ชนิด Second or Third- Degree Heart Block 

5.7 มีระดับการรับรูความเหนื่อยของ Borg Scale ≥14 

8 สรุปการออกกําลังกายในผูปวยท่ีเปนโรคหัวใจลมเหลวมีประโยชนในการลดอัตราการเสียชีวิต และลดอัตรา

การนอนโรงพยาบาล แตตองคํานึงถึงสภาพของผูปวย และเลือกวิธี ลักษณะ ความถ่ีและรูปแบบการออกกําลังกาย

ท่ีเหมาะสมกับสภาพของรางกายของผูปวยดวย 
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Nutrition in Heart Failure 

อาจารย ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ Nutrition in Heart Failure ในวั นอังคาร ท่ี 20 มีนาคม  2555 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย  อัจฉริยา 

พงษนุมกุล  มาเปนวิทยากรและรวม แลกเปลี่ยนเรียน เรียนรูใน 3 ประเด็น คือ ภาวะพรองโภชนการกับภาวะหัวใจ

ลมเหลว ปจจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะพรองโภชนาการ และประเด็นการพยาบาล สรุปไดดังนี้ 

ภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง เปนโรคท่ีเกิดข้ึนกับหลายระบบดวยการเพ่ิม Sympathetic Tone ภาวะไมสมดุล

ของการสรางและใชพลงังาน ( Anabolic/Catabolic Dysbalance) และการอักเสบเรื้อรัง รวมกับภาวะรวมอ่ืนๆ 

ไดแก ภาวะซีด ภาวะดื้ออินซูลิน และภาวะ  Cardiac Cachexia ภาวะพรองโภชนาการเปนภาวะท่ีมักพบบอยใน

ผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลว และสงผลซํ้าเติมใหภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรงข้ึน 

ภาวะพรองโภชนการกับภาวะหัวใจลมเหลว 

ภาวะพรองโภชนการ หมายถึงความพรองหรือการขาดสารอาหารอยางใดอยางหนึ่งท่ีจําเปนตอภาวะสุขภาพ 

โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ปจจัย ปจจัยแรก คือ การไดรับอาหารท่ีจําเปนไมเพียงพอ ปจจัยท่ีสอง คือ ความผิดปกติของ

การดูดซึมหรือการนําสารอาหารไปใช ( The Columbia Electronic Encyclopedia® Copyright © 2007, 

www.cc.columbia.edu/cu/cup/) 

ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรังพบ อัตราการเกิดภาวะพรองโภชนการมาก โดยพบใน Functional Class II 

ถึงรอยละ 22 และ Functional Class III พบถึงรอยละ 63 (Schwengel, R.H., 1999) นอกจากนั้น ยังพบวาผูปวย

ท่ีมี Moderate to Severe Heart Failure มีภาวะ Cachexia ถึงรอยละ 30-35 (Von HS, 2007) 

Cardiac Cachexia หมายถึง ลักษณะของน้ําหนักท่ีลดลงในผูปวยเรื้อรัง โดยเปนน้ําหนักท่ีลดลงถึงรอยละ 

5-6 จากน้ําหนักปกติท่ีไมมีอาการบวมในชวงเวลามากกวา 6 เดือน หรือในระหวาง 12 เดือน  

การวินิจฉัยวา การเกิดภาวะ Cardiac Cachexia การมีคาน้ําหนักมวลกาย (Body Mass Index-BMI) นอย

กวา 20 kg/m2  

- Decrease Muscle Strength- Fatigue - Anorexia- Low Fat-Free Mass Index 

รวมกับอาการทางคลินิกหรือเกณฑทางหองปฏิบัติการ 3-5 เกณฑ ดังนี้ 

- Abnormal Biochemistry with signs of Ongoing Inflammation, Anemia, Low Serum 

Albumin (Evans WJ et al, 2008) 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะพรองโภชนาการ 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะพรองโภชนาการ  ไดแก การไดรับเกลือมากเกินไป (Excessive Salt) การไดรับน้ํา 

(Fluid Intakes) และการขาดวิตามินและ Micronutrients 
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การไดรับเกลือมากเกินไป (Excessive salt)  

แหลงใหโซเดียมในรางกาย ไดแก ในอาหารและน้ําดื่ม

3. ภาวะ Hypercatabolism ในผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรง มีการกระตุนของปจจัยท่ีทําใหเกิด

การสลายของเนื้อเยื่อ ( Catabolic Factors) ไดแก  Cathecholamines และ Proinflammatory Cytokines 

 เชน เกลือแกง (เกลือปน น้ําปลา ซีอ้ิว ซอส เตาหูยี้) 

อาหารท่ีใชเกลือถนอมอาหาร สารปรุงแตงอาหาร (ผงชูรส ผงฟู สารกันบูด)  อาหารท่ีมาจากเนื้อสัตวทุกชนิด หอย 

เครื่องในสัตว เนื้อสัตวท่ีมีสีเขมมีโซเดียมสูง  ปลาน้ําจืด และน้ําเค็ม มีโซเดียมเทากันในน้ําดื่มและเครื่องดื่ม น้ําผลไม

สดแทๆ มีปริมาณโซเดียมต่ํา (วีนัส ลีฬหกุล, 2552) นอกจากนั้นยังพบไดใน ยาสีฟนน้ํายาบวนปากและยารักษาโรค 

   โซเดียมยังไดจากยาบางชนิด ไดแก Barbiturate, Sulfonamide, Antibiotics ยาแกไอ ยาลดกรด ยา

ระบาย  ยานัด  เชน ยา Aspirin 1 เม็ด มีโซเดียม 50 mg  ซ่ึงยาท่ีมีปริมาณโซเดียม 80-120  mg ตอการกิน 1 ครั้ง 

ควรนําไปคิดรวมกับโซเดียมในอาหารดวย 

การขาดวิตามินและ Micronutrients เกิดมาจาก 

1. ยาและผลของยา Drug Treatment and Consequences เชน ยาขับปสสาวะกลุม Loop Diuretics 

ทําใหเกิดภาวะ Hypokalemia, Hypomagnesemia, Hypocalcemia และการขาด Thiamine  

ยาท่ีมีผลตอ (Renin Angiotensin Aldosterone System–RAAS) เชน  ยากลุม  Angiotensin 

Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) ทําใหเกิดภาวะ Hyperkalemia และการใชยา ACEI และยา Angiotensin 

Receptor Blocker (ARB) ทําใหเกิดการขับสารสังกะสีทางปสสาวะ (Urinary Excretion of Zinc)  

ยากลุม Beta- Blockers ทําใหเกิด Precipitate Hyperkalemia 

Digitalis and ACEI ทําใหการรับรสลดลง คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย เบื่อและปริมาณยาท่ีเพ่ิมทําใหปากแหง

เพ่ิมข้ึน 

นอกจากนั้นการใหยา Furosemide รวมกับ Beta- Blocker ทําใหปากแหงได 

2. การเปล่ียนแปลงของระบบทางเดนิอาหาร Gastrointestinal Effects ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

เรื้อรังมีการดูดกลับของสารอาหาร แรธาตุ วิตามิน และ micronutrient อ่ืนๆ ลดลง จากการมีการลดลงของการ

ไหลเวียนเลือดในระบบทางเดินอาหาร ( Intestinal Microcirculation) เกิดภาวะ Nonocclusivemesenterial 

Ischemia ทําใหผนังของลําไสบวมและหนาตัวข้ึน โดยเฉพาะบริเวณลําไสเล็กสวนปลาย ลําไสใหญ และปลายลําไส

ใหญ (Sigmoid) นอกจากนั้น ยังพบการเกิดพังผืด Fibrosis with Collagen สะสมในลําไสเล็กจากการขาดเลือด

เรื้อรังของลําไส ทําใหมี Hypomotility in GI Tract ผูปวยเกิดภาวะเบื่ออาหาร และทองผูก 

นอกจากนั้น ผูปวยภาวะหัวใจวายเรื้อรังมีภาวะ Hypoalbuminemia จากการดูดซึมของไขมัน และโปรตีนท่ี

ลําไสเล็กลดลง โดยพบวาจากการวิเคราะหอุจจาระของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง New York Heart Association 

(NYHA) Class III and IV ท่ีมีภาวะ Cachexia รวมดวย พบไขมันในอุจจาระรอยละ 24 และโปรตีนรอยละ 19   
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(Tumor Necrosis Factor-TNF) ทําใหอัตราการเผาผลาญในเซลลเพ่ิมข้ึน รางกายจึงมีความตองการแคลอรี่สูงข้ึน 

ในขณะท่ี Anabolic Insulin Effects ลดลง (การทํางานของอินซูลินในการเก็บกลูโคสในรูป  Glycogen ชวยในการ

สงกรดอะมิโนเพ่ือนําไปสรางโปรตีน และสงเสริมการสรางกรดไขมัน)  สภาวะท่ีทําใหเกิดการสลายของเนื้อเยื่อ 

(Catabolic State) เก่ียวของกับการเพ่ิมการใชพลังงานในขณะพักทําใหผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจวายเสี่ยงตอการเกิด 

Cachexia 

การขาดวิตามิน เกลือแรและแรธาตุ (Vitamin & micronutrients deficiencies) 

การขาดวิตามิน B1 (Thiamine) ซ่ึงเปน coenzyme ท่ีสําคัญในการทําใหเกิด Carbohydrateenergy 

Metabolism ไดจากขบวนการยอยและดูดซึมของรางกาย 

Wet beriberi is a syndrome of thiamine deficiency characterized by sodium retention, 

peripheral vasodilatation, and biventricular Heart Failure.  

       มีรายงานพบวา การเพ่ิมข้ึนของ Thiamine ทําให EF เพ่ิมข้ึน (Dunn, et al, 2009) 

วิตามิน D และ Calcium 

 - ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง มีวิตามิน D ลดลงจากการมี Bone Turnover สงู  

 - การไดรับ Loop diuretics สงผลให Calcium ดูดกลับลดลง 

Magnesium: ชวย Improved Endothelial Function ขาดจาก Anorexia ขับท้ิงทางปสสาวะ และผลของ RAAS 

 Zinc: มักถูกขับออกทางปสสาวะ และเปนสาเหตุนําไปสู Myocardial Apoptosis 

 Vitamin C: ชวยยับยั้งขบวนการทําลายของ Pathways ใน Cardiomyocytes 

Anemia: ทําให ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง เกิด Myocardial Failure และอาการแสดง ไดแก

Impaired Exercise Capacity, Fatigue (Sandek, et al., 2009) 

Nursing Care Issues 

การจํากัดโซเดียม แบงเปน 5 ระดับ 

1. โซเดียม 4 กรมั/วัน: ไมรับประทานอาหารท่ีใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ใสเกลือไมเกินวันละ 1/2 

ชช. + ไมเติมเกลือ น้ําปลาบนโตะอาหาร 

2. โซเดียม 2 กรมั/วัน: ไมรับประทานอาหารท่ีใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ใสเกลือไมเกินวันละ 1/4 

ชช. + ไมเติมเกลือ น้ําปลาบนโตะอาหาร 

3. โซเดียม 1 กรมั/วัน ในผูปวยท่ีมีอาการบวม: ไมรับประทานอาหารท่ีใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ไม

เติมเกลือ น้ําปลาระหวางปรุงอาหารและบนโตะอาหาร  

4. โซเดียม 500 มิลลิกรัม/วัน: ไมรับประทานอาหารท่ีใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ไมเติมเกลือ น้ําปลา

ระหวางปรุงอาหารและบนโตะอาหาร + จํากัดอาหารท่ีโซเดียมสูง 
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5. โซเดียม 250 มิลลิกรัม/วัน: ไมรับประทานอาหารท่ีใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ไมเติมเกลือ น้ําปลา

ระหวางปรุงอาหารและบนโตะอาหาร + จํากัดอาหารท่ีโซเดียมสูง และปานกลาง 

โซเดียมท่ีอยูในรูปแกลืออ่ืนๆไดแก  

- Disodium Phosphate (ธัญพืช เนย เครื่องดื่มบรรจุขวด ไอศกรีม) 

- Monosodium Glutamate (ผงชรูส) 

- Sodium Alginate (ใสในไอศกรีมเหนียว ละเอียด) 

- Sodium Benzoate (ใสในผงกันบูดอาหารสําเร็จรูป น้ําผลไม) 

- Sodium Bicarbonate (ผงฟู)  

- Sodium Sulfite (ใสในผลไมกระปอง) 

ตวัอยางอาหารท่ีมโีซเดยีม 

- เกลอืแกง 1 ชอนชา มีโซเดียม 2300 – 2400 mg 

- น้ําปลา 1 ชอนชา  มีโซเดียม 465 - 600 mg 

- ซีอ้ิวขาว 1 ชอนโตะ มีโซเดียม 960 - 1,420 mg 

- ไขตม 1 ฟอง (50 กรมั) มีโซเดียม 89 mg 

- ไขเค็ม 1 ฟอง (50 กรมั)  มีโซเดียม 481 mg 

- ไขเจียว 1 ฟอง  มีโซเดียม 440-590 mg 

- ปลากระปอง 1 กระปอง ปริมาณโซเดียม 730 mg/150 g 

- บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 1 ซอง ปริมาณโซเดียม 1000- 1800 mg 

- ซุปกอน 1 กอน (10 กรมั) โซเดียม 1760 mg 

- ผงชูรส 5 กรมั 1 ชอนชา ปริมาณโซเดียม 492 mg 

การเปล่ียนพฤติกรรมในการปรุงรส 

- ไมควรปรุงรสอาหารกอนชิมอาหาร  

- ไมเติมเกลือหรือน้ําปลาเพ่ิมในอาหารท่ีปรุงสําเร็จ 

- หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม อาหารตากแหง  

- อาหารก่ึงสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูปบรรจุถุง  

- เครื่องปรุงรสท่ีมีเกลือมาก อาหารหมักดองเค็ม 

อาจใชสมุนไพรตางๆ เชน ขา ตระไคร ใบมะกรูด พริก หอม กระเทียม เพ่ิมรสชาติของอาหาร 
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การอานฉลากโภชนาการ 

หนึ่งหนวยบริโภค = การกินตอครั้ง 

สามารถเลือกอาหารท่ีมีโคเลสเตอรอล และโซเดียมต่ํา 

เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารชนิดเดียวกัน 

Deficiencies of Vitamins and Micronutrients 

Drug Treatment and Consequences 

Furosemide + Beta- Blocker ทําใหปากแหงเพ่ิมข้ึน สงผลใหความอยากอาหารลดลง และกระหายน้ําเพ่ิมข้ึน 

 ปกติใน 1 วัน รางกายจะมีการผลิตน้ําลาย ประมาณ 500-1,000 ซีซี  หนาท่ีสําคัญในน้ําลายข้ึนอยูกับ  

สารหลอลื่น และการทําหนาท่ีปกปองเนื้อเยื่อในชองปาก 

น้ําลายมีหนาท่ีหลายอยาง ข้ึนอยูกับชนิดและสารท่ีผลิต ไดแก การรับรส การยอย ชวยหลอลื่น ตานเชื้อรา 

ไวรัส  และแบคทีเรีย 

Hyposalivation หมายถึง การหลั่งน้ําลายท่ี <0.15 ml/min (Kuga M, Lkeda M, Suzuki K, et al: 

2002) เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน รังสีรักษา autoimmune disease ใชยาหลายชนิดรวมกัน  

Xerostomia หมายถึง ความรูสึกวาปากแหง มักเกิดเม่ือมีอัตราการไหลของน้ําลายลดลง >50%  

Thirst หมายถึง ความกระหาย หรือ รูสึกอยากดื่มน้ํามาก มักเกิดในผูปวยท่ีมีภาวะ Xerostomia และ 

Hyposalivation 

Thirst ยังข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆอยาง เชน Dilutional Hypernatremia, Hypokalemia ภาวะ Uremia 

สภาพดานจิตใจ และความรูสึกปากแหง เปนตน 

(American Society of Nephrology , 2011) 

เพ่ือลดอาการดังกลาว: Oral Care  โดยแปรงฟนบอยๆ และใชน้ําลายเทียมชนิดไมมีน้ําตาล ( Eur J 

Heart Fail, 2005) 

Oral Assessment 

การประเมิน Saliva จาก INTRODUCING THE ORAL HEALTHASSESSMENT TOOL (OHAT) 

0= healthy 

 

1 = changes 

 

2= unhealthy 
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Management for decrease thirst, oral dryness and xerostomia 

- แปรงฟนบอยๆ และใชน้ําลายเทียม (Eur J Heart Fail, 2005) 

- บริหารจัดการ การดื่มน้ําในแตละชวงเวลาใหมีความเหมาะสม    

- หาวิธีการใหผูปวยเกิดความชุมชื้นท่ีริมฝปากและในชองปาก เชน ใช Lip Lubricant การอมน้ําแข็ง ทําความ

สะอาดปากและลิ้นอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ดวยแปรงสีฟนท่ีออนนุม หรือผาเช็ดลิ้น 

- กระตุนการหลั่งน้ําลายดวยการการเค้ียวหมากฝรั่ง (Sugar Free) และการใชน้ําลายเทียม 

Gastrointestinal effects 

- รับประทานอาหารท่ีมีไขมันและคารโบไฮเดรตท่ีสูง  

- รับประทานอาหารทีละนอย แตบอยๆ หรือใหอาหารเสริมตลอด   

- รักษาสุขภาพชองปาก 

- การกําจัดเกลือข้ึนกับปริมาณท่ีไดรับในแตละวัน ประมาณ 1.6 ถึง 4.0 g สําหรับผูปวยท่ีภาวะหัวใจลมเหลว

เล็กนอยหรือปานกลาง  

- ปองกันอาการทองผูก โดยรับประทานอาหารท่ีกระตุนการยอย หรือแนะนําอาหารท่ีกระตุนลําไสเล็ก เชน Prunes 

- กระตุนความอยากอาหารและการรับพลังงาน ถามีการจํากัดเกลือ รสชาติของอาหารอาจไมมีรส คงตอง

คิดถึงเมนูท่ีมีการใชสมุนไพร หรือเครื่องเทศอ่ืนๆแทนเกลือ  

- คํานวณความตองการพลังงานของแตละบุคคล โดยคํานึงถึง น้ําหนัก กิจกรรมท่ีทํา และความรุนแรงของโรค 

น้ําหนัก 

ถาน้ําหนักเกิน และตองจํากัดกิจกรรม ตองลดพลังงานเหลือวันละ 1000-1200 Kcal 

ถามี Severe HF ตองการพลังงานเพ่ิมข้ึนอีก 30-50%  

ถามี Cardiac Cachexia ตองการพลังงาน 1.6-1.8 เทาของความตองการพลังงานขณะพัก ( Resting 

Energy Expenditure –REE) 

กิจกรรมท่ีทํา 

ความตองการพลังงานขณะพัก ( Resting Energy Expenditure –REE) ในคนน้ําหนักและสวนสูงปกติ 

คํานวณจาก 

 หญิง  = 0.95  Kcal/น้ําหนัก1ก.ก./ชม. = 0.95 × 24 

 ชาย  =  1.0  Kcal/น้ําหนัก1ก.ก./ชม. =  1.0 × 24 

    ดานกิจกรรม (Activity factor) 

  Bed rest = 1.2 

  Ambulatory = 1.3 
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   ปจจัยภาวะเจ็บปวย(Injury factor) แบงเปน 

  ผาตัดเล็ก                         =    1.2 

  กระดูกหัก                        =    1.35 

  ผาตัดใหญ-ติดเชื้อ               = 1.6 

  ความรอนลวกรุนแรง           = 2.1 

Information and Education 

- ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการกับโรค  

- การสรางเสริมความรูของผูปวยและความรูสึกรับผิดชอบในการดูแลตนเอง  

- การกระตุนใหผูปวยและครอบครัวเปนผูเชี่ยวชาญในการดูแลภาวะโรคของตน  

โดยการดูแลผูปวยภาวะหัวใจวายเรื้อรัง มีเปาหมายหลัก 2 ประการ (Eur J Heart Fail, 2005) คือ 

- เพ่ือยืดชีวิตและคงไวซ่ึงคุณภาพชีวิต 

- ควรเหมาะสมสําหรับผูปวยและเปนไปตามความปรารถนาและการยอมรับของผูปวย  

 สรุป ภาวะโภชนาการของผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลว ตองคํานึงถึงภาวะพรองโภชนาการ ปจจัยตางๆ ท่ีมี

ผลตอภาวะโภชนาการ การพยาบาลและการจัดการท่ีเหมาะสม สําหรับผูปวยในแตละราย 
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การตรวจทางระบบประสาท I 

อาจารยอาภรณ คํากอน ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ การตรวจทางระบบประสาท  I ในวันพุธ ท่ี 23 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ศรัณยา  

โฆสิตะมงคล มาเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูเก่ียวกับการตรวจทางระบบประสาท สรุปไดดังนี้ 

โรคทางหลอดเลือดสมองเปนโรคท่ีสําคัญท่ีพบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขท่ัวโลก  รวมท้ังประเทศไทยดวย 

ซ่ึงทางภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรไดเห็นถึงความสําคัญของบทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ท่ีจะมีการตรวจทางระบบประสาทของผูปวยขณะท่ีเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้น  ผูชวย

ศาสตราจารยศรัณยา โฆสิตะมงคล  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบประสาท และมี

ประสบการณในการดูแลผูปวยกลุมนี้โดยเฉพาะ  

การตรวจทางระบบประสาทท่ีมักเห็นใชกันบอยๆ ก็คือการประเมินโดยใช Glasgow Coma Scale (GCS) 

แตปจจุบันมีอีกวิธีเพ่ิมเติมข้ึนมาคือ National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) ซ่ึงการประเมินท้ังสอง

แบบก็มีความคลายคลึงกันและแตกตางกันในบางประเด็น เชน ท้ังสองวิธีมีการประเมิน Consciousness, Motor 

และ Perception เหมือนกัน แต NIHSS จะมีการประเมินในดานของ Cognition รวมดวย นอกจากนี้จุดประสงค

ของการพัฒนาแบบประเมินท้ังสองก็ยังมีความตางกันคือ NIHSS พัฒนาข้ึนมาเพ่ือประเมินความรุนแรงของโรคหลอด

เลือดสมอง สวน GCS พัฒนาข้ึนมาเพ่ือประเมินผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บทางสมอง ดังนั้นในการประเมินผูปวยท่ีมีปญหา

ทางหลอดเลือดสมอง การประเมินโดยใช NIHSS จึงเปนท่ีนิยมใชกันและแบบประเมินมีความเท่ียงอยูในระดับสูง ซ่ึง 

NIHSS จะมีการประเมินดานตางๆ ดังนี้ 

 1a. ระดับความรูสึกตัว (Level of Consciousness, LOC) โดยมีคะแนน 0-3 ดังนี้ 

0= รูสึกตัวดี 

1= ไมรูสึกตัว แตสามารถปลุกใหตื่นได  

2= ไมรูสึกตัว ตองกระตุนซํ้าหรือทําใหเจ็บ 

3= ไมรูสึกตัว ตอบสนองเฉพาะรีเฟล็กซ 

 1b. สามารถบอกเดือน และอายุได (LOC Questions) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้ 

0= ตอบไดถูกตองท้ัง 2 ขอ 

1= ตอบถูกเพียง 1 ขอ  

2= ไมสามารถตอบคําถามไดหรือตอบผิดท้ัง 2 ขอ 

การใหคะแนนในขอนี้จะไมใหสําหรับคําตอบท่ีใกลเคียง เชน เดือนนี้พฤษภาคม  แตผูปวยตอบวาเดือน

เมษายน หรือถาผูปวยอายุ 80 ป แตตอบวา 75 ป เปนตน  
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1c. หลับตา -ลืมตา และกํามือ คลายมือขางท่ีไมเปนอัมพาตไดหรือไม (LOC Commands) โดยมี

คะแนน 0-2 ดังนี้ 

0 = ทําไดถูกตองท้ัง 2 อยาง 

1 = ทําไดถูกตองเพียงอยางเดียว 

2 = ไมทําตามคําสั่ง หรือทําไมถูกตอง 

 2. การเคล่ือนไหวของตา (Best Gaze) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้ 

0 = มองตามไดเปนปกติ 

1= ตาขางใดขางหนึ่งหรือท้ัง 2 ขาง เหลือบมองไปดานขางไดแตไมสุด 

2= เหลือบตามองไปดานขางไมไดเลย หรือมองไปดานหนึ่งดานใดจนสุด โดยไมสามารถแกไขไดดวย 

oculocephalic maneuver 

ขอสําคัญของการตรวจคือ ตองระมัดระวังการเคลื่อนไหวลําคอในผูปวยท่ีมีปญหาของ C-spondylosis ดวย 

นอกจากนี้ถาผูปวยไมลืมตา ผูตรวจอาจตองใชวิธีดึงเปลือกตาข้ึน แลวทําการทดสอบ 

 3. การมองเห็น (Visual Fields) การตรวจการมองเห็นนี้ผูตรวจจะทําการตรวจตาทีละขาง โดยอาจใชมือ

ปดตาอีกขางหนึ่งกอน มีการใหคะแนน 0-3 ดังนี้ 

0 = ลานสายตาปกติ 

1 = ลานสายตาผิดปกติบางสวน (Partial Hemianopia) 

2 = ลานสายตาผิดปกติครึ่งซีก (Complete Hemianopia) 

3 = มองไมเหน็ท้ัง 2 ตา (ตาบอด) 

ในการทดสอบนี้ผูตรวจจะตองทําการตรวจอยางรวดเร็วเพ่ือไมใหผูปวยมีการปรับสายตาไดกอน และถาหาก

ผูปวยไมทําตามสั่งหรือไมสามารถเขาใจคําสั่งได ผูตรวจอาจใชวิธี Threaten โดยใหผูตรวจใชนิ้วมือชี้ลงไปท่ีตาของ

ผูปวยทีละขางตามแนวองศาของลานสายตาปกติ ซ่ึงลานเห็นปกติของดานขางขมับจะมองเห็นไดกวางประมาณ  90 

องศา ดานขางจมูก 60-70  องศา ทางดานบน 50  องศา และดานใตจมูก 70-75 องศา  เม่ือมองพรอมกันท้ังสองตา 

ลานเห็นของตาแตละขางจะเหลื่อมกันตรงกลาง  ในการตรวจลานเห็นมักตรวจท่ีละขางลานเห็นท่ีผิดปกติไป เชน 

แคบลง หรือบางสวนขาดหายไป เปนตน ดังนั้นเวลาตรวจผูตรวจจะตองทํามุมของวัตถุท่ีใชตรวจสอบใหเหมาะสมกับ

ลานเห็นปกติ และใหวัตถุท่ีใชทดสอบอยูหางจากผูปวยประมาณ 1 ฟุต 

 4. การเคล่ือนไหวของกลามเนื้อใบหนา (Facial Palsy) โดยมีคะแนน 0-3 ดังนี้ 

0 = ไมพบมีอาการออนแรงของกลามเนื้อใบหนา สามารถเคลื่อนไหวกลามเนื้อใบหนาไดเปนปกติ 

1 = กลามเนื้อใบหนาออนแรงเล็กนอย พอสังเกตเห็นมุมปากตก หรือไมเทากันเม่ือยิ้ม 

2 = กลามเนื้อใบหนาออนแรงมาก แตยังพอเคลื่อนไหวกลามเนื้อไดบาง 

3 = ไมสามารถเคลื่อนไหวกลามเนื้อใบหนาในขางใดหรือท้ัง 2 ขางไดเลย 
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การตรวจในขอนี้จะทําการตรวจในผูปวยท่ีไมพบการออนแรงของใบหนาชัดเจน โดยในการตรวจจะใหผูปวย

ยิ้ม แลวใหสังเกตวา รองบุมขางแกมท้ังสองขางขณะท่ีผูปวยยิ้มนั้นเทากันท้ังสองหรือไม พรอมท้ังใหสังเกตวา

กลามเนื้อบริเวณแกมยกตัวเทากันหรือไม 

5. กําลังของกลามเนื้อแขน (Motor Arm) โดยมีคะแนน 0-4 ดังนี้ 

0 = ยกแขนสงู 90 องศาทํามุมกับลําตัวในทานั่ง หรือ 45 องศาในทานอนหงายและสามารถคงไวใน

ตําแหนงท่ีตองการไดตลอด 10 วินาที 

1 = ยกแขนสงู 90 องศาทํามุมกับลําตัวในทานั่ง หรือ 45 องศาในทานอนหงายและสามารถคงไวใน

ตําแหนงท่ีตองการไดเพียงครูเดียวไมถึง 10 วินาที โดยท่ีแขนไมตกลงบนเตียง 

2 = ยกแขนข้ึนไดบางแตไมถึงหรือไมสามารถคงไวในตําแหนงท่ีตองการได จากนั้นแขนตกลงบนเตียง 

3 = ไมสามารถยกแขนข้ึนได 

4 = ไมมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อแขน 

การใหคะแนนระหวาง  3 กับ 4 มีความตางกันตรงท่ี การใหคะแนน 3 นั้นผูตรวจจะตองสังเกตเห็นวา 

ผูปวยพยายามจะยกแขนแตยกไมไดซ่ึงจะเห็นวามีการเคลื่อนไหวบาง เชนในแนวระนาบ สวนคะแนน 4 นั้นผูปวยไม

สามารถหรือไมมีการเคลื่อนไหวใดๆ เลย 

6. กําลังของกลามเนื้อขา (Motor Leg) โดยมีคะแนน 0-4 ดังนี้  

0 = สามารถยกขาขางท่ีออนแรงข้ึนใหสะโพกทํามุม 30 องศากับพ้ืนในทานอนหงาย และคงตําแหนงท่ี

ตองการไดตลอด 5 วินาที 

1 = สามารถยกขาขางท่ีออนแรงข้ึนใหสะโพกทํามุม 30 องศากับพ้ืนในทานอนหงายไดครูเดียว  โดยไมถึง 

5 วินาที ก็ตองลดขาลงมา แตขาไมตกลงบนเตียง 

2 = ยกขาข้ึนไดบางในทานอนหงายแตไมถึงตําแหนงท่ีตองการ ขาตกลงบนเตียงกอน 5 วินาที 

3 = ไมสามารถยกขาข้ึนจากเตียงไดในทานอนหงาย 

4 = ไมมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อขา 

ในการใหคะแนนสําหรับการตรวจ ใหใชองศาหรือมุมท่ีผูปวยสามารถยกข้ึนเปนเกณฑกอน แลวคอยพิจารณา

ระยะเวลาท่ียกข้ึนได เชน ผูปวยบางคนนอนยกขาไดไมถึง 30 องศา ถึงแมจะยกไดนานเกิน 5 วินาที ก็ตาม ก็จะได

คะแนนแค 2 เปนตน 

7. การประสานงานของแขนขา (Limb Ataxia) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้ 

0 = การประสานงานของแขนขาท้ัง 2 ขาง เปนปกติ 

1 = พบมีปญหาของการประสานงานของแขนหรือขา 1 ขาง 

2 = พบมีปญหาของการประสานงานของแขนหรือขา 2 ขาง 

UN = แขนหรือขาพิการหรือถูกตัด หรือพบมีปญหาขอติดยึดท่ีไมสามารถแปลผลการตรวจได 
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ในผูปวยบางรายท่ีแขนขาอาจถูกตัดไปก็ยังสามารถประเมินในหัวขอนี้ได เชน ขาผูปวยถูกตัดไปหนึ่งขาง 

ผูตรวจก็ยังสามารถตรวจในสวนของแขน ขาท่ีเหลืออีก 3 ขาง และถาผลการประเมินพบวา สามารถประสานงานได

ปกติก็ถือวาไดคะแนน 0  

8. การรับความรูสึก (Sensory) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้ 

0 = การรับความรูสึกเปนปกติ 

1 = สูญเสียการรับความรูสึกในระดับนอยถึงปานกลาง การรับความรูสึกจากวัสดุแหลมคมลดลงบาง แต

ผูปวยยังสามารถบอกไดถึงความรูสึกในบริเวณท่ีถูกกระตุน 

2 = สูญเสียการรับความรูสึกในระดับรุนแรงหรือไมรูสึกวาถูกสัมผัสท่ีบริเวณใบหนา แขนและขา 

การทดสอบการรับรูความรูสึก ผูตรวจจะใชไมจิ้มฟนปลายแหลมทําการทดสอบในตําแหนงท่ีตางกันหรือ

ตรงกันขามกันเพ่ือใหผูปวยไดเปรียบเทียบความรูสึกวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง เชน ตําแหนงท่ีใบหนาก็

ทดสอบท้ังแกมซาย และขวา เปนตน 

9. ความสามารถดานภาษา (Best Language) โดยมีคะแนน 0-3 ดังนี้ 

0 = การสื่อภาษาเปนปกติ 

1 = การสื่อภาษาสูญเสียไปในระดับนอยถึงปานกลาง ตรวจพบการสื่อภาษาท่ีไมตอเนื่อง มีการสูญเสีย

ความเขาใจหรือความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร แตยังพอท่ีจะเขาใจไดวาผูปวยกําลังพูดถึงอะไรอยู 

2 = การสื่อภาษาสูญเสียอยางรุนแรง ผูปวยไมสามารถสื่อสารใหผูตรวจเขาใจได และผูทดสอบไม

สามารถทราบไดวาผูปวยกําลังพูดถึงอะไร 

3 = ไมพูด หรือมี Global Aphasia (ไมเขาใจสิ่งท่ีผูอ่ืนพยายามสื่อภาษา และไมสามารถแสดงทาทาง 

พูด และเขียนใหผูอ่ืนเขาใจ) 

กรณีท่ีผูปวยเปนผูสูงอายุ ผูตรวจควรสอบถามกอนวา ตองใชแวนสายตาหรือไม รวมท้ังความสามารถในการอาน

หนังสือไดหรือไม เพ่ือท่ีจะไดประเมินไดถูกตองหรือหาวิธีทดสอบแบบอ่ืนรวมดวย เชน ผูปวยมองภาพไมเห็น ก็อาจเอาวัตถุท่ี

ผูปวยนาจะคุนเคยใหดู แลวถามวามันคืออะไร ใชทําอะไร เปนตน สําหรับการใหคะแนนในการใหผูปวยอธิบายรูปภาพหรือ

บอกชื่อภาพท่ีเห็น ถาผูปวยบอกผิดมากกวา 50% ให 2 คะแนน และถาบอกถูกบางแตไมเกิน 50% ให 1 คะแนน 

10. การออกเสียง (Dysarthria) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้ 

0 = พูดไดชัดเจนเปนปกติ 

1 = พูดไมชัดเล็กนอยถึงปานกลาง (ผูปวยพูดไมชัด เปนบางคําโดยผูตรวจพอเขาใจได) 

2 = พูดไมชัดอยางมากหรือผูปวยไมพูด ผูตรวจไมสามารถเขาใจคําพูดของผูปวยได (โดยท่ีไมมีความ

ผิดปกติของความสามารถทางภาษา) 

 ถาผูปวยอานหนังสือไมออก ผูตรวจอาจเปนผูอานใหทีละบรรทัด แลวใหผูปวยพูดตาม เชน คําวาแมงมุม 

ทับทิม ฟนฟู ขอบคุณ รื่นเริง ใบบัวบก เปนตน  
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11. การขาดความสนใจในดานใดดานหนึ่งของรางกาย  (Extinction and Inattention) โดยมีคะแนน 

0-3 ดังนี้ 

0 = ไมพบความผิดปกติ 

1 = มีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งของการรับรูในดาน การมองเห็น การสัมผัส การไดยิน เม่ือมีการ

กระตุน 2 ขางพรอมๆ กัน 

2 = มีความผิดปกติในดานการรับรู มากกวา 1 อยาง หรือผูปวยไมรับรูวาเปนมือของตัวเอง หรือสนใจ

ตอสิ่งเราเพียงดานเดียว 

การตรวจในขอนี้เปนการทดสอบท้ังการมองเห็น การไดยิน และการรับสัมผัส โดยการทดสอบการไดยินและ

รับสัมผัส จะใหผูปวยหลับตาขณะทดสอบดวย ซ่ึงการทดสอบแตละอยางจะทําทีละขางกอน และสุดทายก็จะกระตุน

อวัยวะท้ังสองขางพรอมๆ กัน 

การใหคะแนนจากการประเมินดวย NIHSS จําแนกออกเปน 4 ระดับดังนี้ 

 คะแนน 25  = Very Severe Impairment 

  คะแนน 15–24 = Severe Impairment 

 คะแนน 5–14 = Mild to Moderately 

 คะแนน ≤ 4 = Mild Impairment 

การแปลผลของคะแนนท่ีไดจากประเมินโดยใช NIHSS จะตางจากการประมินดวย GCS คือ ถาคะแนนของ NIHSS 

มากแสดงวา ผูปวยมีภาวะความรุนแรงของโรคมาก สวน GCS ถาคะแนนมากแสดงวา ผูปวยมีความรุนแรงของโรคนอย 

ขอควรคํานึงในการประเมินระบบประสาทผูปวย 

เม่ือพยาบาลทําการประเมินหรือตรวจระบบประสาทผูปวยแลวพยาบาลจะตองทําการบันทึกคะแนนทันที

เม่ือตรวจเสร็จหามยอนกลับเพ่ือไปเปลี่ยนแปลงคะแนน นอกจากนี้คะแนนท่ีใหจะบอกถึงความสามารถท่ีผูปวยทําได

จริง “ไมใช” สิ่งท่ีผูตรวจคิดวาผูปวยนาจะทําได และ การตรวจควรเปนไปอยางรวบรัด “ไมควร” กลาวเปนนัยหรือ

กลาวซํ้าเพ่ือใหผูปวยทําในสิ่งท่ีตองการแตอาจทําไดในบางกรณี ซ่ึงจะระบุไวในแตละขอยอย 

นอกจากนี้บทบาทของพยาบาลในการเปนผูประเมินหรือตรวจระบบประสาทผูปวยท่ีมีปญหาทางโรคหลอด

เลือดสมองสามารถกระทําได และมีความนาเชื่อถือ ซ่ึงไดรับการยืนยันจากงานวิจัยของ Goldstein และ Samsa 

(1997) และของผศ.นพ.ยงชัย นิละนนท (2553) ท่ีพบวาผลของการตรวจไมแตกตางจากแพทย ดังนั้นพยาบาลผูท่ี

ตองใหการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาทางโรคหลอดเลือดสมอง ควรเริ่มจากการฝกตรวจผูปวยดังกลาวรวมกับผูเชี่ยวชาญ

กอนในระยะแรกๆ และเม่ือกระทําบอยๆ จะคอยเกิดความชํานาญข้ึน ซ่ึงจะทําใหเพ่ิมคุณภาพในการดูแลผูปวย

ปญหาทางโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน 
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การตรวจทางระบบประสาท II: การประเมินการกลืน 

อาจารยอาภรณ คํากอน ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ การตรวจทางระบบประสาท  II: การประเมินการกลืน  ในวั นพุธ ท่ี 20 มิถุนายน 2555 โดยมี ผูชวย

ศาสตราจารย ศรัณยา  โฆสิตะมงคล  ผูเชี่ยวชาญทางดานการพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบประสาท และมี

ประสบการณในการดูแลผูปวยกลุมนี้มาเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปไดดังนี้ 

การประเมินการกลืนเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะใชสําหรับการประเมินการทํางานของระบบประสาทในผูปวยท่ีมี

ปญหาทางระบบประสาท เชน ผูปวยโรคหลอดเลือดทางสมอง ในการดูแลผูปวยกลุมนี้ในระยะฟนฟูนั้น  การประเมิน

การกลืนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เนื่องมาจากท่ีผานมาพบวา ผูปวยโรคทางหลอดเลือดสมองท่ีไดรับการรักษาแลวกลับ

บานไป มักจะกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งดวยอาการปอดอักเสบท่ีเกิดจากการสําลัก ซ่ึงมีมากถึงรอยละ 60-70 ดังนั้น

พยาบาลซ่ึงเปนวิชาชีพหนึ่งท่ีจะตองมีบทบาทท่ีสําคัญในการปองกันภาวะแทรกซอนดังกลาวตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใน

ผูปวยกลุมนี้ จะตองสามารถประเมินความพรอมและดูแลผูปวยในระยะฟนฟูสภาพหรือภายหลังผานพนระยะวิกฤติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลในการดูแลเพ่ือชวยในการ

ฟนฟูสภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จึงนําหัวขอดังกลาวมาเสวนาในชวงการจัดการความรูของภาควิชาการ

พยาบาลอายุรศาสตร เพ่ือจะไดมีการแลกเปลี่ยนความรูอันจะเปนแนวทางในดูแลผูปวยโรคทางหลอดเลือดสมอง  

ในปจจุบันถึงแมวาจะยังไมมีขอตกลงท่ีชัดเจนวา จะเริ่มฟนฟูผูปวยกลุมเหลานี้ไดเม่ือไร แตจากการศึกษา

รายงานท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคเลือดหลอดสมองของหลายๆ ประเทศ พบวามีขอบงชี้ท่ีสําคัญรวมกันดังนี้  

1) มี Vital Signs คอนขางคงท่ี 

2) ผูปวยสามารถหายใจไดเอง โดยไมมีการใชเครื่องชวยหายใจ และ  

3) ไมไดรับยาท่ีจะชวยในการ Resuscitate สวนวิธีการประเมินการกลืนในแตละหนวยงานก็จะมีความ

แตกตางกันไปบาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

การประเมินการกลืนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลศิริราช  

ในการประเมินการกลืนของโรงพยาบาลศิริราชจะมีแบบในการประเมินท่ีแตกตางกันในแตละหนวยงาน 

แบบประเมินท่ีใชบอยๆ มี 3 แบบ คือ 

1. The Toronto Bedside Swallowing Screening Test© (TOR-BSST©) พัฒนามาจากแคนาดา  

2. การประเมินผูปวยโดยใชเครื่องมือ Standardize Swallowing Assessment 

3. PMR Siriraj Swallowing Screening 

การประเมินการกลืนโดยใช TOR-BSST© ซ่ึงมีวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 
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1. กอนการใหกลืนน้ํา ใหผูปวยพูดคําวา “อา” โดยใหประเมินวาเสียงพูดมีความผิดปกติหรือไม จากนั้นให

ผูปวยแลบลิ้น และเคลื่อนลิ้นไปมาท้ังสองดาน 

2. ในข้ันตอนของการกลืนใหผูปวยอยูในทานั่งตรง จากนั้นใหดื่มน้ําครั้งละ 1 ชอนชา ประมาณ 10 ครั้ง โดย

ในแตละครั้งของการดื่มน้ํา ใหผูปวยพูดคําวา “อา” พรอมท้ังสังเกตอาการผิดปกติ เชน ไอระหวางหรือภายหลังการ

กลืนหรือไม เสียงพูดเปลี่ยนแปลงหรือมีไหลรั่วจากมุมปากหรือไม ถาพบอาการดังกลาวใหผูปวยหยุดดื่ม แลวขามไป

ข้ันตอนท่ี 4 คือ ประเมินผลการทดสอบวา ไมผาน แลวสงปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญดานการพูดหรือกลืนตอไป สวน

ผูปวยท่ีไมมีอาการผิดปกติก็ใหทดสอบการดื่มน้ําครั้งละ 1 ชอนชาจนครบ 10 ครั้ง หลังจากนั้นใหดื่มน้ํา 1 ถวย 

(ประมาณ 50 ซีซี) โดยสังเกตอาการเชนเดียวกัน 

3. ภายหลังการดื่มน้ําในข้ันตอนท่ี 2 ใหผูปวยพูดคําวา “อา” อีกครั้งจากนั้นตัดสินจากเสียงพูดวา ผิดปกติหรือไม 

4. ประเมินผลการทดสอบวา ผานหรือไม โดยจะตัดสินวา “ผาน” ไดนั้นผูปวยจะตองไมมีอาการผิดปกติใดๆ 

ดังท่ีกลาวในข้ันตอนท่ี 2 เลย  

ขอท่ีนาสังเกตสําหรับการประเมินการกลืนของผูปวยมักจะใชน้ําในการทดสอบเนื่องจากการกลืนน้ําซ่ึงเปน

ของเหลวใสนั้นจะเปนสิ่งท่ีคอนขางยากมากสําหรับผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบประสาท ดังนั้นถาผูปวยสามารถกลืน

น้ําได ความเสี่ยงในการสําลักอาหารก็ไมมี ซ่ึงตางจากการกลืนอาหารประเภทของเหลวท่ีมีลักษณะขนหรืออาหาร

ออนท่ีมีลักษณะขนเนียนติดกันจะทําใหการกลืนไดงายเนื่องจากอาหารจะจับกันเปนกอนและไมแตกฟุงกระจายใน

ชองปาก  แตน้ําจะมีการกระจายตัวในชองปาก ดังนั้นถาผูปวยมีความบกพรองการทํางานของระบบประสาทท่ี

ควบคุมเก่ียวกับกลืนแลว การดื่มน้ําในผูปวยกลุมน้ําจะทําไดยากมากหรือทําไมไดเลย 

การประเมินผูปวยโดยใชเครื่องมือ Standardize Swallowing Assessment 

ในการประเมินผูปวยกอนท่ีจะเริ่มฝกการกลืนและเริ่มใหผูปวยกลืนอาหารนั้น จะตองมีการประเมินตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

1. ความรูสึกตัวและตื่นหรือมีการตอบสนองตอคําพูดหรือไม 

2. สามารถควบคุมศีรษะในทานั่งตัวตรงไดหรือไม 

3. สามารถท่ีจะไอตามท่ีบอกไดหรือไม 

4. สามารถควบคุมน้ําลายของตนเองไดหรือไม 

5. สามารถท่ีจะใชลิ้นเลียริมฝปากบนและลางไดหรือไม 

6. สามารถหายใจไดเองหรือไม 

7. มีเสียงแหบหรือมีเสียงน้ําในลําคอหรือไม 

หลังจากผูปวยผานการประเมินในเบื้องตนแลว ก็ใหผูปวยฝกการกลืน ดังนี้  

1) ใชวิธี Swallowing Techniques โดยใหผูปวยหายใจเขาชาๆ แลวกลั้นหายใจไว กมหนาคางชิดอก กลืน

น้ําลาย แลวหายใจออกชาๆ ใหทําทุก 1 นาที ติดตอกันเปนเวลา 10 นาที 
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2) ใหผูปวยบริหารกลามเนื้อท่ีใชในการกลืน โดยทาบริหารปากใหผูปวยทําปากจู ฉีกยิ้ม อาปากใหกวาง 

และหุบปาก บริหารลิ้นโดยใหผูปวยแลบลิ้นออกมา แลวใชปลายลิ้นแตะริมฝปากบน ลางและมุมปากท้ัง

สองขาง หลังจากนั้นใหผูปวยบริหารปากและลิ้นติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 5 นาที  

การประเมินการกลืนโดยใช PMR Siriraj Swallowing Screening 

โดยจะเริ่มประเมินการกลืนในผูปวยท่ีมีอาการคอนขางคงท่ี โดยสามารถ 1) ยกแขนไดสูงประมาณ 75-90 

องศา นาน 15 นาที และ 2) สามารถท่ีจะทําไดตามสั่งไดอยางนอย 2 คําสั่ง ถาผูปวยไมสามารถกระทําไดครบท้ังสองขอ 

ก็ใหงดอาหารและน้ําทางปากตอไป แตถาหากผูปวยสามารถกระทําไดท้ังสองขอ ก็ใหทําการทดสอบดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ทดสอบ Gag Reflex โดยใหผูปวยหุบปากหรือปดปากไดโดยไมมีน้ําลายไหลออกมามุมปาก 

และใหเคลื่อนไหวลิ้นไปมา 

ข้ันตอนท่ี 2 ทดสอบ Voluntary Cough โดยใหผูปวยไอ 

ข้ันตอนท่ี 3 ทดสอบ Dry Wwallow โดยใหผูปวยกลืนน้ําลายของตัวเอง 

ถาในการทดสอบผูปวยสามารถผานไดท้ังสามข้ันตอนก็ใหเริ่มทดสอบการกลืนน้ําตอไป แตถาหากผูปวยไม

สามารถผานไดมากกวาหนึ่งขอ ก็ตองงดใหอาหารและน้ําทางปาก แลวสงปรึกษา OT เพ่ือทํา Oromotor Exercise 

and Stimulation ตอไป 

สําหรับการทดสอบการกลืนน้ํามีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 เริ่มใหน้ําครั้งละ 1 ชอนชา จํานวน 3 ครั้ง โดยในแตละครั้งใหสังเกตอาการผิดปกติตาง ๆ เชน 

มีไอ เสียงเปลี่ยน ลักษณะการกลืนชาหรือยากหรือไม  

ข้ันตอนท่ี 2 ถาไมผานใหสงผูปวยปรึกษา OT เพ่ือ Oromotor Exercise and Stimulation ตอไป แตถา

หากสามารถผานท้ัง 3 ครั้ง ก็ใหทดสอบโดยการดื่มน้ําประมาณ 90 ซีซี ถาสามารถทําไดก็ใหเริ่มรับประทานอาหาร

ทางปากได โดยเลือกชนิดของอาหารใหเหมาะสมกับสภาพของผูปวย พรอมท้ังสังเกตอาการหรือประเมินการกลืน

ของผูปวยอยางใกลชิดในการรับประทานอาหารโดยเฉพาะในม้ือแรก แตถาผูปวยไมสามารถผานในข้ันตอนท่ี 2 ใหสง

ผูปวยไปฝกการกลืนและหรือมีการปรับลักษณะของอาหารใหเหมาะสมกับผูปวย 

การประเมินการกลืนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของสถาบันประสาทวิทยา 

ขอบงชี้สําหรับในการประเมินการกลืนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีสถาบันประสาทวิทยากําหนดไวมี

ดังนี้ 1) ผูปวยจะตองสามารถนั่งทรงตัวไดดี 2) สามารถสื่อสารและทําตามคําสั่งได และ 3) มีคะแนน Glasgow 

Coma Scale มากกวา 11 คะแนน ถาประเมินแลวพบวา ผูปวยผานเกณฑดังกลาวข้ันตน ก็ใหเริ่มประเมินการกลืน

ไดโดยมีวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 
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1. ใหผูปวยนั่งตัวตรง 90 องศา แลวใหจิบน้ําเปลา 1 ชอนชา ถาพบวา มีน้ําไหลออกจากปากก็งดใหอาหาร

และน้ําทางปากอยางเด็ดขาด แลวสงปรึกษา Dysphagia Nurse/OT ตอไป แตถาหากผูปวยสามารถกลืนน้ําไดไมมี

ไหลออกจากปาก ก็ใหทําข้ันตอนท่ี 2 ตอ 

2.ใหผูปวยจิบน้ําเปลาชอนชาท่ี 2 ถาหลังจิบน้ําแลวมีไอ สําลัก เหนื่อย หายใจเร็วหรือมีเสียงน้ําในลําคอ ให

งดอาหารและน้ําทางปากอยางเด็ดขาด แลวสงปรึกษา Dysphagia Nurse/OT ตอไป แตถาหากผูปวยสามารถกลืน

น้ําไดโดยไมมีอาการดังกลาว ก็ใหทําข้ันตอนท่ี 3 ตอ 

3. ใหผูปวยจิบน้ําเปลาชอนชาท่ี 3 ถาหลังจิบน้ําแลวมีอาการผิดปกติดังในขอท่ี 3 ก็ใหงดอาหารและน้ําทาง

ปากอยางเด็ดขาด แลวสงปรึกษา Dysphagia Nurse/OT แตถาหากผูปวยสามารถกลืนน้ําไดโดยไมมีอาการดังกลาว 

ก็ใหทําข้ันตอนท่ี 4 ตอ 

4. ใหผูปวยทดลองดื่มน้ําครึ่งแกวหรือประมาณ 50 ซีซี ถาสามารถทําไดโดยไมมีอาการผิดปกติ ก็สามารถให

รับประทานอาหารและน้ําไดตามแผนการรักษาของแพทย แตตองประเมินการกลืนอีกครั้งในม้ือถัดไป 

การประเมินการกลืนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

ในการทดสอบการกลืนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เริ่มทดสอบดวยอาหารประเภทฟกทองบด โดยใชชอนตักฟกทองใหพอคํา ปอนผูปวยครั้งละ 1 ชอน ถา

หากชอนแรก ไมมีปญหาก็ใหปอนอีก 2-3 ชอน 

2. หลังจากนั้นใหทดสอบดวยน้ําผึ้ง โดยตักน้ําผึ้งปอนผูปวยครั้งละ 1 ชอน ถาชอนแรก ไมมีปญหาใหปอน

อีก 2-3 ชอน เชนกัน 

3. ในข้ันตอนนี้จะทดสอบการกลืนดวยอาหารประเภท Cracker โดยจะแบง Cracker เปนชิ้นพอคําปอนให

ผูปวย 3-4 คํา 

4. ถาในแตละข้ันตอน 1-3 ผูปวยไมมีอาการผิดปกติใดๆ ในข้ันตอนสุดทายก็จะใหผูปวยทดสอบดวยการ

กลืนน้ํา โดยใชชอนปอนให 

ขอสังเกตสําหรับการทดสอบวิธีนี้จะเห็นวา อาหารท่ีใชทดสอบจะเรียงจากอาหารท่ีสามารถกลืนไดจากงาย

ไปยาก โดยความหนืดขนของอาหารจะมีจากมากไปนอย ดังจะเห็นไดจากน้ําซ่ึงกลืนยากท่ีสุดแตกลับมีความหนืดขน

นอยท่ีสุด จะถูกนํามาทดสอบในข้ันตอนสุดทาย ซ่ึงการแบงประเภทของอาหารท่ีจําแนกตามความหนืดของอาหาร 

จะสามารถแบงออกไดดังนี้ 

1. อาหารขนเปนเนื้อเดียว (Pureed Diet) 

2. อาหารเหลวมีความชุมชื้นสูงเนื้ออาหารออนนิ่ม และกลืนไดงาย (Mechanical Altered Diet) 

3. อาหารท่ีมีความแข็งและเหนียวใกลเคียงอาหารปกติ แตชิ้นเล็กกวา (Dyaphagia Advanced) 

4. อาหารปกติ (Regular Diet) 
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นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบชนิดของอาหารท่ีมีผลตอการกลืนของผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบ

ประสาท โดยทําการเปรียบเทียบการกลืนโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนสองกลุม คือ กลุมแรกใชชุดทดสอบการกลืน 

(n=19) และกลุมท่ีสองใชน้ําอยางเดียว (n=14) ผลการวิจัยท่ีแบงออกตามระดับของคะแนนท่ีประเมินโดยใช National 

Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) พบวา กลุมตัวอยางท้ังสองท่ีมีคะแนน NIHSS อยูในระดับ 1-6 และ 

มากกวา 14 สามารถผานการทดสอบและรับประทานทางไดปากไดรอยละ 100 แตในกลุมตัวอยางท่ีมีคะแนน NIHSS 

อยูในระดับ 6-13 ผลการทดสอบจะแตกตางกันโดยจํานวนของกลุมตัวอยางท่ีทดสอบดวยการกลืนดวยชุดทดสอบการ

กลืนจะมากกวากลุมตัวอยางท่ีทดสอบดวยการกลืนน้ําอยางเดียว (รอยละ 100 และ 87.5 ตามลําดับ) 

ในปจจุบันไดมีเครื่องมือท่ีใชสําหรับประเมินความสามารถในการกลืนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลาย

แบบ และท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายเรียกวา Functional Oral Intake Scale (FOIS) (Crary et al., 2005) โดย

จะประเมินระดับของการกลืนจากชนิดหรือประเภทของอาหารท่ีกลืนได โดยแบงได 7 ระดับดังนี้ 

Level 1  งดการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําทางปาก 

Level 2  ยังคงใหอาหารทางสายยางเสริมดวยทดลองใหรับประทานทางปากเล็กนอย 

Level 3  รับประทานทางปากเหลวนุมหรือน้ําทางปากและเสริมดวยการใหอาหารทางสายยาง 

Level 4  รับประทานทางปากดวยอาหารออนเปนเนื้อเดียว 

Level 5  รับประทานทางปากท่ีตองบด/สับกอน 

Level 6  รับประทานทางปากไดแตหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง 

Level 7  รับประทานทางปากไดตามปกติ        

จะเห็นไดวา ในการดูแลและฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหรือผูปวยท่ีมีภาวะการกลืนลําบากเนื่องมาจาก

การมีความบกพรองในการทํางานของระบบประสาทนั้น พยาบาลจะตองเลือกประเภทของอาหารใหเหมาะสมกับ

ความสามารถในการกลืนของผูปวยแตละราย โดยพยาบาลจะตองมีการประเมินความสามารถในการกลืนของผูปวย

อยางตอเนื่องเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากการสําลักท่ีอาจข้ึนไดถาอาการของผูปวยยังไมไดกลับคืนเขาสูสภาวะ

ปกติอยางแทจริง นอกจากนี้การเลือกใชแบบประเมินความสามารถในการกลืนก็ควรใหเหมาะสมกับสภาพของผูปวย

แตละราย 
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การบริหารจัดการมะเร็ง I: โรคมะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary cancer) 

อาจารยอาภรณ คํากอน ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ การบริหารจัดการมะเร็ง I: โรคมะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary cancer) ในวั นจันทร ท่ี 18 

มิถุนายน 2555 เวลา 12.30-13.30 น. ณ หองประชมุ 1103/3 โดยมี อาจารย พิจิตรา เล็กดํารงกุล  มาเปนวิทยากร

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เนื่องจากภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลผูปวย

มะเร็ง จึงไดนําหัวขอเก่ียวกับโรคมะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary cancer) มาเสวนารวมกันใน กิจกรรม

การจัดการความรูของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร เพ่ือจะไดแนวทางสําหรับการดูแลผูปวยโรคมะเร็งไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผลของการเสวนาสรุปไดดังนี้ 

โรคมะเร็งเปนโรคท่ีมีแนวโนมพบไดมากในประชากรโลกรวมท้ังประเทศไทย และยังเปนสาเหตุการตาย

อันดับตนๆ ในคนไทย การเกิดของโรคมะเร็งยังคอนขางมีความซับซอนอยูมาก และมีปจจัยตางๆ มาเก่ียวของ  

แตอยางไรก็ตามโรคมะเร็งทุกชนิดลวนแ ตเปนโรคท่ีมีความเก่ียวของกับความผิดปกติทางพันธุกรรม ( Genetic) แต

ผูปวยโรคมะเร็งทุกรายไมไดถายทอดพันธุกรรมโรคมะเร็งไป สูลูกหลา นทุกคน มีเพียงผูปวยบางรายเทานั้นท่ี

โรคมะเร็งเกิดข้ึนจากความผิดปกติของเซลลสืบพันธ (Germ cell) จึงจะถายทอดพันธุกรรมการเกิดโรคมะเร็งไปยัง

ลูกหลาน ซ่ึงเราเรียกโรคมะเร็งท่ีเกิดจากความผิดปกตินี้วา Hereditary Cancer  ดังนั้นความเขาใจในเรื่องของ

พันธุกรรมจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางมากสําหรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ ท่ีจะตองใหการดูแล 

คําแนะนําผูปวยและญาติในการดูแลสุขภาพเพ่ือปองกันและคนหาโรคมะเร็งตั้งแตในระยะเริ่มตนหรือยังไมเกิดภาวะ

ความเจ็บปวย  

โดยท่ัวไปแลว เซลลในรางกายมนุษยจะมีสองชนิดคือ เซลลรางกาย  (Somatic cell) และเซลลสืบพันธุ  

(Germ cell) ถายีนสมะเร็งไปอยูท่ีเซลลสืบพันธุ มะเร็งก็จะมีการถายทอดจากบิดาหรือมารดา และบรรพบุรุษไดทาง

ไข (Ovum) และสเปรม (Sperm) และเปนท่ีทราบกันวา โรคมะเร็งเปนการทํางานของยีนสท่ีผิดปกติไปหรือมีการ

กลายพันธุไปจากพันธุกรรมเดิม (Gene mutation) โดยโรคมะเร็งจะเปนการมิวเตชั่นของยีนส 3 กลุมหลักๆ คือ 

กลุมอองโคยีนส (Oncogene) ท่ีทําหนาท่ีในการเจริญเติบโตของเซลลเปรียบเสมือนคันเรงรถยนต  กลุมท่ีสองยีนสกด

มะเรง็ (Tumor suppressor) จะทําหนาท่ียับยั้งการไมใหเซลลมีการแบงตัวมากเกินไป เปรียบเสมือนคันเบรคของ

รถยนต และกลุมยีนสซอมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair gene) กรณีท่ีเซลลชํารุดหรือขาดหายไป ก็จะมีการจําลองและ

ซอมแซมใหเปนปกติ แตถาซอมแซมไมไดก็จะมีการทําลายตัวเองไป ดังนั้นในการทํางานของเซลลตางๆ เหลานี้จึง

จะตองมีความสมดุลกัน ถามีการเสียสมดุลเม่ือไหร การแบงตัวของเซลลก็จะมีแบบไมหยุดยั้งซ่ึงก็ทําใหมีเนื้องอกหรือ

เซลลมะเร็งเกิดข้ึนได  
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การศึกษาท่ีผานมายังพบวาเซลลมะเร็งมีลักษณะจําเพาะคือ เซลลมะเร็งอาจจะเกิดจากการมีความผิดปกติ

ในยีนสเดียวกัน (A Clonal disorder) หรือหลายชนิดก็ได   (Poly clonal cancer) และจะมีความเปนเอกลักษณ

หรือบงบอกความเปนตัวเอง (Genetic signature) เหมือนคนเราท่ีมีลายเซ็นตตางกันซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของแต

ละคน นอกจากนี้ในการกลายพันธุของยีนส ถามีแคหนึ่งอัลลีลหรือไดรับการถายทอดยีนสมิวเตชั่นจากบิดาหรือ

มารดาเพียงหนึ่งอัลลีล ก็ยังไมไดทําใหเกิดโรค แตจะเปนพาหะ (Carrier) ถาตอมายีนสท่ีคูกันมีความผิดปกติหรือมีมิว

เตชั่นอีกก็จะทําใหยีนสท้ังสองอัลลีลทําหนาท่ีผิดปกติไปอยางสมบูรณจึงทําใหเกิดโรคได  โดยท่ัวไปแลวโรคมะเร็งท่ี

ถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary cancer) มีเพียง 5-10% เทานั้นของผูปวยโรคมะเร็งท้ังหมด แตก็มีความสําคัญ

อยางมากในการปองกันโรคมะเร็งในกลุมของญาติพ่ีนองใกลชิดเนื่องจากทราบชนิดของยีนสท่ีมิวเตชั่น จึงใหการ

รักษาไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  

กลุมของโรคมะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรมอ่ืนๆ (Hereditary cancer syndromes) มีดังนี้ 

1. Hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC) จะพบความผิดปกติท่ี  endometrial 

urinary pelvis, GI tract, sebaceous GI cancer, GBM, Breast, sarcoma 

2. Hereditary breast and ovarian cancer syndromes (HBOC) จะพบความผิดปกติท่ีbreast, 

ovarian, prostate, pancreas 

3. LiFraumeni syndromes (LFS) จะพบความผิดปกติท่ี breast, leukemia, sarcoma, brain 

4. Von Hippel–Lindau syndrome (VHL) จะพบความผิดปกติท่ี cerebellar hemangioblastoma, 

hypernephroma, pheochromocytoma 

5. Multiple endocrine neoplasia (MEN) 

การจําแนกกลุมโรคมะเร็งตามชนิดของยีนสท่ีมีความบกพรองได 3 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 โรคมะเร็งท่ีมีเก่ียวของกับความผิดปกติของ Oncogene เชน Neuroblastoma, Renal 

papillary carcinoma, Multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN2), GIST, และ Papillary thyroid 

carcinoma เปนตน 

กลุมท่ี 2 โรคมะเร็งท่ีเก่ียวกับความผิดปกติของ  Tumor Suppressor Gene เชน Familial melanoma, 

Retinoblastoma, Hereditary breast/ovarian, Diffuse gastric cancer และ Cowden Syndrome เปนตน 

กลุมท่ี 3 โรคมะเร็งท่ีเก่ียวกับความผิดปกติของ DNA repair defects เชน Hereditary Non-Polyposis 

Colorectal Cancer (HNPCC), Xeroderma pigmentosum เปนตน  

เกณฑในการพิจารณาวาเปน Hereditary cancer จะพิจารณาขอมูลดังตอไปนี้ 

1.ขอมูลผูปวย จะพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวกับ multiple primary, bilateral, young age at diagnosis, 

rare histology, และ other related tumor เชน associated congenital defects, associated precursor, 

associated abnormality เปนตน 

http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Hippel%E2%80%93Lindau_syndrome�
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_endocrine_neoplasia�
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_endocrine_neoplasia�
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2. ขอมูลประวัติครอบครัว เชน มีญาติลําดับท่ี 1 (First degree relative) เปนมะเร็งชนิดเดียวกันหรือท่ี

เก่ียวของสองคนข้ึนไป หรือมีญาติใกลชิดจํานวน 3 คนข้ึนไป เปนมะเร็งชนิดเดียวกันหรือเปนมะเร็งท่ีอยูในกลุม

เดียวกัน เปนตน 

การรวบรวมขอมูลหรือประวัติครอบครัวของผูรับบริการตองครอบคลุม 3 ชวงอายุคน (Generation) ขอมูล

จะเก่ียวกับผูปวยและญาติ เชน ประวัติการเปนมะเร็งของสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนมะเร็งดวย  เชน มีญาติสายตรง

ลําดับข้ัน 1 (First degree relative) และ ข้ัน 2 (Secondary degree relative) เปนมะเร็งก่ีคน เปนตน 

จากการศึกษาวิจัยท่ีผานมาพบวา การมิวเตชั่นของ  BRCA1 และ BRCA2 ซ่ึงเปนกลุม gene ท่ีทําหนาท่ี

ควบคุมการเจริญของเซลล (tumor suppressor gene) จะทําใหมีโอกาสเปนโรคมะเร็งเตานมไดมากถึงรอยละ 85 

กอนอายุ 70 ป  และ มีโอกาสเปนมะเร็งรังไขไดมากถึงรอยละ 50 กอนอายุ 70 ป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของ gene 

BRCA1 & BRCA2 ถาเกิดในเพศหญิงจะทําใหมีโอกาสเกิดกลุมโรคมะเร็งเตานมและรังไขสูงข้ึน  สวนในเพศชาย อาจ

เพ่ิมโอกาสเปนมะเร็งเตานม และเพ่ิมความเสี่ยงในการเปนมะเร็งตับออน อัณฑะ และตอมลูกหมาก 

ในการทํา GENERTIC TEST ควรทําหลังจากท่ีผูปวยไดรับการดูแลทาง Clinical แลว จากนั้นคอยมีการ

สอบถามประวัติครอบครัว กรณีท่ีแพทยท่ีดูแลไมมีเชี่ยวชาญควรสงปรึกษาตอ ถาผลการตรวจตางๆ พบความผิดปกติ

หรือมีความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานมและรังไขสูง แพทยอาจแนะนําวิธีการปองกันการเกิดโรคมะเร็งโดยการ

ผาตัดรังไขและปกมดลูกท้ัง 2 ขาง การรับประทานยา Tamoxifen ตลอดจนการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค 

แตอยางไรก็ตามผูรับบริการจะตองไดรับทราบขอมูลอยางเพียง พอเพ่ือชวยสําหรับการตัดสินใจรับการรักษา  เพ่ือ

ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง และบุคลากรทางการแพทยก็ตองพิจารณาองคประกอบอ่ืนๆ ใหเหมาะสมกับผูรับบริการ

แตละคนรวมดวย โดยใหเกิดประโยชนสูงสุด และลดความเสี่ยงหรืออันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญ

ของการทํา Genetic test ก็คือ การเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของผูรับบริการไวเปนความลับเพ่ือปองกันการนําขอมูล

ไปใชในทางท่ีไมถูกตองหรือทําใหเกิดความเสียหายตอผูรับบริการได 
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การบริหารจัดการมะเร็ง II: Genetics in Nursing practice 

อาจารยพิจิตรา เล็กดํารงกุล ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ การบริหารจัดการมะเร็ง II: Genetics in Nursing practice ในวันจันทรท่ี 20 สงิหาคม 2555 เวลา 

12.30-13.30 น. ณ หองประชมุ 903/2 โดยมี อาจารยอาภรณ คํากอน  มาเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

การเสวนาครั้งนี้เปนการเสวนาท่ีตอเนื่องจากการเสวนาในหัวขอ การบริหารจัดการมะเร็ง I: โรคมะเร็งท่ีถายทอดทาง

พันธุกรรม (Hereditary cancer) ผลของการเสวนาสรุปไดดังนี้ 

การคนพบทางพันธุกรรมเก่ียวกับโรคตางๆ  ของมนุษยมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องนับตั้งแตป ค.ศ.1860  

เปนตนมา โรคมะเร็งเปนโรคหนึ่งท่ีมีความเก่ียวของกับความผิดปกติทางพันธุกรรม ( Genetic) แตโรคมะเร็งทุกชนิด  

ก็ไมไดถายทอดทางพันธุกรรมเสมอไปนั่นหมายความวา โรคมะเร็งมีท้ังท่ีจะถายทอดสูลูกหลานไดและไมได ซ่ีงการท่ี

จะถายทอดทางพันธุกรรมไดนั้นก็จะมีความเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของยีนสบนโครโมโซม ดังนั้นพยาบาลท่ีตอง

ใหการดูแลและคําแนะนําผูปวยและญาติเก่ียวกับโรคมะเร็งท่ีเก่ียวของกับพันธุกรรม จะตองมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธุของยืนสท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคมะเร็ง ซ่ึงทางภาควิชาการพยาบาล

อายุรศาสตรก็ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลผูปวยมะเร็งและสงเสริมสุขภาพของญาติผูปวย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดท่ีจะสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได  

โรคมะเร็งเตานมเปนโรคมะเร็งท่ีพบมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปจจุบัน จากองคความรูใน

ปจจุบันท่ีพบวาผูปวยมะเร็งเตานมทุกรายไมไดถายทอด ทางพันธุกรรม แตอยางไรก็ตาม หากพบวาผูปวยรายนั้นมี

ความผิดปกติเกิดข้ึนจากเซลลสืบพันธ ( Germ cell) ก็จะสามารถถายทอดยีนสท่ีกอโรคนี้ไปยังรุนถัดมาได การ

เปลี่ยนแปลงของยีนสมักเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของยีนส 3 กลุมคือ Oncogenes, Tumor suppressor 

gene, และ DNA repair gene mutation ซ่ึงในโรคมะเร็งเตานมนั้นพบวา มียีนสท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคอยูหลาย

ชนิด แตท่ีพบไดบอยๆ ไดแก  BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, STKI1, MLH1/MSH2, และCHEK2 โดยยีนส BRCA1 

และ BRCA2 จะมีความเก่ียวของกับกลุมอาการ Hereditary breast and ovarian cancer เชน โรคมะเร็งเตานม

และมะเร็งรังไข ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผานมาพบวา ยีนส BRCA1 และ BRCA2 ในผูหญิงท่ัวไปจํานวน 800 คนจะพบวา 

มีการกลายพันธ 1 คน หรือพบรอยละ 5-10  ของผูปวยโรคมะเร็งเตานมท่ีมีการกลายพันธของยีนส BRCA1 และ 

BRCA2 นอกจากนี้แลวยังพบวา การกลายพันธของยีนสดังกลาวจะยิ่งมีมากข้ึนในผูปวยโรคมะเร็งเตานมท่ีมีอายุ

นอยๆ ซ่ึงตําแหนงของยีนส BRCA1 ท่ีพบการกลายพันธในโครโมโซมท่ี 17 q21 และ BRCA2 ท่ี 13q12-13  ซ่ึง

สัดสวนของผูปวยโรคมะเร็งเตานมท้ังหมดแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆคือ กลุมท่ีเปนโรคมะเร็งเตานมท่ีถายทอดทาง

พันธุกรรม (hereditary breast cancer) พบเพียงรอยละ  5-10  กลุมท่ีสองคือกลุมท่ีมีประวัติบุคคลในครอบครัว
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เปนโรคมะเร็งเตนม (Familial breast cancer) พบรอยละ  15-20  และกลุมสุดทายคือกลุมท่ีเปนโรคมะเร็งเตานม

และไมมีการถายทอดทางพันธุกรรม (Sporadic breast cancer) พบมากถึงรอยละ 70-75 

 

การประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมท่ีถายทอดทางพันธุกรรม  

การประเมินความเสี่ยงดังกลาวนั้นจะตองพิจารณาจากองคประกอบตางๆหลายปจจัย ดังนี้ 

1. ประวัติสวนบุคคลของผูปวย  ไดแก ประวัติการเจ็บปวย เชื้อชาติ ชวงอายุท่ีเจ็บปวยเปนมะเร็ง  เปน

มะเร็งเตานมท่ีอายุนอยกวา 35 ป 

2. ประวัติครอบครัว ควรสอบถามใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 

- การเปนมะเร็งของบุคคลในครอบครัว ญาติท่ีใกลชิดท้ังจากทางบิดาและมารดา 

- การมีญาติเปนมะเร็งเตานม หรือ มะเร็งรังไข 

- การเปนมะเร็งในหลายชวงอายุคน 

- การมีญาติเปนโรคมะเร็งท่ีชวงอายุนอยกวา 50 ป 

ในการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งนั้น ปจจุบันสามารถทําไดดวยตนเอง สะดวกและ รวดเร็ว

มากข้ึน เชน การใชบริการผานหนาเวปเพจของ National Cancer Institue ของอเมริกา 

www.cancer.gov/bcrisktool/ ในหัวขอ Breast Cancer Risk Asseessment Tool ซ่ึงสามารถกรอกประวัติและ

โปรแกรมประมวลผลความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม และแจงใหทราบ ซ่ึงสรุปไดวา ผูท่ีมีความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคมะเร็งเตานมในระดับสูง จะมี lifetime risk ≥ รอยละ 40 ผูท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมใน

ระดับปานกลาง จะมี lifetime risk ในชวงท่ีมากกวารอยละ 13 ถึงนอยกวารอยละ 40 และผูท่ีมีความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคมะเร็งเตานมในระดับท่ัวไป ไดแกผูท่ีมี lifetime risk นอยกวารอยละ 13  

 ในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมควรท่ีจะไดรับการตรวจคัดกรองตางๆ ตั้งแตเนิ่นๆ และ

ความถ่ีในการตรวจอาจจะมากกวากลุมผูหญิงท่ัวไปท่ีไมมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงเพียงเล็กนอย เชน อายุในการ

เขารับการตรวจ Mammogram จะตองเริ่มตรวจเร็วกวาผูหญิงท่ีมีความเสี่ยงท่ัวไป หรือในกรณีท่ีมีญาติเปนมะเร็ง

เตานมอายุนอยกวา 40 ป สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ ก็จะตองไปรับการตรวจตั้งแตอาย 35 ป ซ่ึงคํานวณไดจาก

อายุของญาติท่ีปวยลบดวย 5 ป เปนตน และมีความถ่ีในการตรวจมากกวาปกติ ในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงมากๆ บาง

รายอาจจะไดรับคําแนะนําใหตัดเตานมท้ิง เพ่ือปองกันการเกิดโรคมะเร็งเตานมหรือการรับประทานยา Tamoxifen 

เพ่ือเปนการปองกัน เปนตน อยางไรก็ตามกระบวนการติดตามและการเลือกแนวทางการรักษาปองกันโรคนี้ คงตอง

เปนแนวทางของแพทยผูเชี่ยวชาญวางแผนการดูแลรวมกับผูปวย   

เกณฑในการสงตรวจทางพันธุกรรม 

ผูท่ีจะไดรับการตรวจทางพันธุกรรมเพ่ือประเมินโรคมะเร็งเตานมท่ีถายทอดทางพันธุกรรมนั้นจะตองมี

คุณสมบัติท่ีอยูในเกณฑการตรวจตอไปนี้ 

1. มีคนในครอบครัวหลายคนท่ีเปนโรคมะเร็งเตานมหรือมะเร็งรังไข 
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2. ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งเตานมในชวงอายุนอยกวา 35 ป 

3. คนในครอบครัวเปนโรคมะเร็งเตานมท้ังสองขางและเปนโรคมะเร็งรังไขรวมดวย 

4. มีเชื้อสายชาวยิว รวมกับญาติพ่ีนองเปนโรคมะเร็งเตานมหรือมะเร็งรังไข 

นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญของการทํา  Genetic test ก็คือ การเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของผูรับบริการไวเปน

ความลับเพ่ือปองกันการนําขอมูลไปใชในทางท่ีไมถูกตองหรือทําใหเกิดความเสียหายตอผูรับบริการได 

ผลกระทบจากการตรวจทางพันธุกรรม  

การตรวจทางพันธุกรรมนั้นสงผลท้ังในแงท่ีเกิดประโยชนแกผูท่ีรับการตรวจ และผลทางดานลบไดเชนกัน 

1. สามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคได 

ขอดีของการตรวจทางพันธุกรรม 

2. เปนการตรวจท่ีทําเฉพาะบุคคล รวมถึงสามารถควบคุมดูแลและปองกันการเกิดโรคไดโดยวิธีการตางๆ 

เชน การรับประทานยา การตรวจคัดกรองอยางตอเนื่องในสวนท่ีเก่ียวของ เปนตน 

1. อาจกอใหเกิดความรูสึกไมแนนอนในผูปวยบางรายได เชน การวิตกกังวลเก่ียวกับการเกิดโรคมะเร็งกับ

ตนเอง หากตรวจพบวาโรคมะเร็งของบุคคลในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนโรคมะเร็งท่ีถายทอดทาง

พันธุกรรม กังวลเก่ียวกับความรุนแรงท่ีตนเองจะไดรับจากการเกิดโรค ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอบุคคล

อ่ืนๆ ในครอบครัวท่ีไมไดรับการตรวจไดเชนกัน 

ขอเสียของการตรวจทางพันธุกรรม 

2. เปนประเด็นท่ีลอแหลมและตองระมัดระวังในการตรวจ และตองเก็บรักษาผลการตรวจและการปรึกษา

ทางพันธุกรรมไวเปนความลับเพราะเปนประเด็นท่ีลอแหลมทางดานจริยธรรม 

โดยท่ัวไปแลวผลของการตรวจทางพันธุกรรมนั้นอาจใหผลบวกและผลลบ หากไดรับผลการตรวจเปนผลลบ 

จะชวยบรรรเทาความวิตกกังวลของผูท่ีไดรับการตรวจลงได และสงเสริมพฤติกรรมการตรวจสุขภาพได แตในทาง

ตรงกันขามถาหากใหผลการตรวจท่ีเปนผลบวก ก็เปนขอมูลสวนหนึ่งใหผูท่ีไดรับการตรวจตัดสินใจเก่ียวกับกับ

แนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองตอไปไดอยางเหมาะสม รวมท้ังชวยในการตัดสินใจรับการรักษาท่ีเหมาะสมได 

ขอจํากัดในการทดสอบทางพันธุกรรม 

1. การตรวจสอบพบมีการกลายพันธของยีนสท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคมะเร็งไมไดสงผลวาผูทําการ

ทดสอบรายนั้นจะปวยเปนโรคมะเร็งเสมอไป 

2. ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดข้ึนไดสูงในการแปลผล ถาผลการทดสอบไมไดถูกแปลผลโดยผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน 

3. การทดสอบมุงเนนยีนสท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคมะเร็งท่ีพบไดบอยเทานั้น ทําใหในบางครั้งอาจสงผล

ใหละเลยในการตรวจติดตามยีนสตัวอ่ืนๆไป 
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ประเด็นทางจริยธรรมและการตรวจทางพันธุกรรม 

ปจจุบันการตรวจทางพันธุกรรมเพ่ือประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก 

เนื่องดวยขอจํากัดหลายอยาง เชน แพทยท่ีเชี่ยวชาญในสาขานี้ คาใชจายในการตรวจ และการเก็บขอมูลของผูปวยท่ี

ตรวจและครอบครัวตองมีระบบการรักษาความลับท่ีดีและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความเปนไปไดในการรับประกัน

จากบริษัทประกัน ท่ีอาจจะปฏิเสธการรับทําประกันภัย หากขอมูลของผูตรวจไมไดถูกรักษาเปนความลับ เปนตน 

บทบาทของพยาบาลท่ีเกี่ยวของกับพันธุกรรม  

จะเห็นไดวา ปจจุบันโรคมะเร็งมีผูท่ีสนใจศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และมีหลากหลายสาขาวิชาชีพทําการศึกษาใน

เชิงลึกลงไปถึงระดับพันธุกรรม ทําใหความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งมีความกาวหนาไปอยางมาก ซ่ึงบุคลากรทางสุขภาพได

ตระหนักหรือเล็งถึงความรูท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังทางดานการพยาบาลก็ไดมีการตื่นตัวท่ีจะมีการพัฒนาบทบาท

ของพยาบาลท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยและญาติในเชิงดานพันธุกรรม เห็นไดจากการพัฒนารูปแบบของการ

พยาบาลท่ีเก่ียวของกับพันธุกรรม ( A nursing model for genetics in health care) โดย McEwen (2011) โดย

ไดแบงระดับกลุมเปาหมายท่ีตองใหการพยาบาลหรือดูแลออกเปน 4 กลุมใหญๆคือ ระดับบุคคล (Individual) ระดับ

ครอบครัว (Family) ระดับชุมชน (Community) และระดับประเทศ (Population) ซ่ึงในแตละระดับจะมีการใช

ความรู ขอบเขตหรือเนื้อหา และเทคนิคหรือวิธีการดูแลท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงก็จะแบงออกเปน 3 หมวด  ไดแก 

Nursing Science, Genetic Education และ Ecogenetic nursing ซ่ึงจะทําใหบทบาทของพยาบาลมีความชัดเจน

มากข้ึน ประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยและญาติท่ีมีความเก่ียวของทางพันธุกรรมก็จะมีเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน 
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The Management of Patient with Stress Cardiomyopathy 

อาจารย ธนิษฐา สมัย ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในหัวขอ The Management of Patient with Stress Cardiomyopathy ในวั นพุธ ท่ี 19 กันยายน 2555 

ณ หองประชมุ 1103/3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี อาจารย ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค  มาเปน

วิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปไดดังนี้ 

Stress Cardiomyopathy เปนกลุมโรคหัวใจอีกชนิดหนึ่ง ท่ีกําลังเปนท่ีนาสนใจ  ยังไมมีชื่อเรียกใน

ภาษาไทยท่ีแนนอน เชน โรคหัวใจจากความเครียด (Stress induced cardiomyopathy) หรือ apical ballooning 

syndrome บางครั้งเรียกวา “โรคอกหกั” (Broken heart syndrome) แตในญี่ปุนจะใชชื่อวา Takotsubo 

cardiomyopathy พบในคนเอเซีย 8% และคนยุโรป 1.5%  

Tako หมายถึง ปลาหมึก Tsubo หมายถึง เครื่องมือลักษณะคลายขวด  เปนชื่อเครื่องมือของชาวญี่ปุนใน

การจับปลาหมึก  พบครั้งแรกท่ีประเทศญี่ปุน โรคนี้ถูกนิยามโดยแพทยชาวญี่ปุนเปนครั้งแรกในป 1991 ตั้งชื่อนี้

เพราะวาอาการของโรคนี้ ทําใหหัวใจหองลางซายมีรูปรางคลายเครื่องมือดังกลาว และสงผลใหมีการทํางานของหวัใจ

ดานลางซายผิดปกติ 
 

 

 

 

 

สาเหต ุ

เกิดไดจากความเครียดจากทางกายและจากอารมณ  เชน จากความตายของคนท่ีรัก ความผิดหวังอยาง

รุนแรง ความเครียดรุนแรงทางจิตใจ พบในผูหญิงมากกวาชายถึง 7:1 หรือ การไดรับยาท่ีมีฤทธิ์กระตุนระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ไดแก ยาบา ยาเสพติดบางชนิด ตัวอยางความเครียด ไดแก 

1. สตรีท่ีหมดประจําเดือน ( post menopausal woman) พบประมาณ   70 - 80%  เพราะฮอรโมน

เอสโตรเจนท่ีหมดไป ทําใหกลามเนื้อหัวใจทนตอ stress hormone ไดนอย 

2. อารมณรุนแรง/มีการทะเลาะกันอยางตอเนื่อง เชน ทะเลาะกับสามี 
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3. ไดรับฟงขาวราย   เชน การสูญเสียคนรักอยางกระทันหัน   ไดรับการบอกวาเปนมะเร็ง 3 วันกอนเขา

โรงพยาบาล 

4. ความเครียด (Stress) เปนเวลานาน   

• การบีบตัวของ Left ventricle ผิดปกติ ทําใหเกิด  Venturi effect คือ Left ventricle สวนบนจะเปนคอ

ขวดคอด/ คอขวดมีขนาดเล็ก   Left ventricle of outflow tract ลดลง  เลือดไมสามารถบีบออกจาก

หัวใจได  ทําใหผนังหัวใจโปงหนาข้ึน เกิด ภาวะหัวใจลมเหลวได รวมกับภาวะลิ้นหัวใจรั่ว (MR) และอาจเกิด 

Left ventricle rupture ได 

 
อาการของโรค  

Takotsubo cardiomyopathy เปนอาการท่ีเกิดข้ึนชั่วคราว อาการคลายโรคหัวใจขาดเลือดกระทันหัน คือ 

เจ็บแนนหนาอก หายใจลําบาก  เหนื่อยหอบ หนามืด จาก stress hormone หรอื Catecholamine (Epinephrine 

หรอื Adrenaline กับ Norepinephrine) ทําให left ventricle บีบตัวผิดปกติ เปนรูปรางลักษณะคลายขวดจับ

ปลาหมึก   

ลักษณะทางคลินิก: การวินิจฉัย 

 

 

 

 

 

 

• จาก Stress hormone หรอื Catecholamine ทําใหหลอดเลือด Coronary spasm เกิดภาวะกลามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดจนเกิดการตายได 

• เกิด  QT–Prolong เสี่ยงตอการเกิด VT ได 
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ลักษณะอาการ:   Sudden onset–chest pain/pressure, Dyspnea: พบเปนอาการเริ่มแรก Syncope: 

พบไดในบาง case 

Onset:      สวนใหญพบหลัง Acute emotion stress หรือมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน 

Medical HX:

1. 
   ไมมีประวัติในครอบครัว อาจพบ HT, Hyperlipidemia/atrial arrhythmia 

• EKG 12 leads: จะพบ 

การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG 12 leads) 

New transient ST elevation/T–wave inversion, High ratio of S-T 

elevation in V4-6 VS V1-3, Prolongerd QTc interval

2. 
. 

• Bio–markers:  CK/troponin I small, rapid, Plasma catecholamines, BNP levels 

may be 

การตรวจเลือด 

3. การตรวจหัวใจดวยเครื่องสะทอนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiography)

• พบ Basal normokinesia, Reversible LV apical ballooning, 

  

Transient akinesis/dyskinesis 

of LV apical & midventricular segments, Regional wall–motion abnormalities > single 

epicardial vascular

4. 
 distribution. 

• พบวาหลอดเลือดหัวใจปกติ ไมมีการตีบตันรุนแรง   

การฉีดสีดูหัวใจ  (CAG)   

No evidence of acute plaque rupture, 

Minimal evidence of vasospasm, Minimal disturbance of microcirculation แตกลามเนื้อ

หัวใจบีบตัวผิดปกติ 

 
 

4

Low ejection fraction, 

1. 
เกณฑการวินิจฉัยของ Mayo Clinic 

New ECG findings:  T – wave inversion or ST – Segment changes 
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2. 
3. 

Absence of any CAD 

4. 
Transient akinesia of LV apical & midventricular segment wall motion abnormality   

4

All possible causes ruled out  Head trauma, Intracranial bleeding, Pheochromocytoma, 

Coronary occlusion, Myocarditis, Hypertrophic cardiomyopathy 

การแยกระหวาง ACS & TC 

1. Severe acute LV dysfunction without a significant serum troponin & creatine kinase–MB 

elevation 

2. Echo: Symmertrical mid & apical RWMA, 

akinesia extending equally in Inferior & Lateral 

walls as the anteroseptum 

ACS:  LAD anteroseptal extent of RWMA from 

apex > Inferior & Lateral walls  ตรงขามกับ RCA, 

LCX  if Left dominant, usually spares the ante              

3. Repeat echo in 2 – 3days to weeks confirming complete recovery of LV function with 

normalization of typical apical RWMA 

การรักษา             

 เนื่องจากวาอาการนั้นเกิดจากการท่ีกลามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวนอย  บางทีจะพบวาบางรายหัวใจบีบตัวแค 

20% ของปกต ิ การรักษาจึงมักประคับประคองเหมือนรักษาภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน (Acute heart failure) คือ  

ติดตามอาการถาสัญญาณชีพปกต ิ ใหยา ACE inhibitors, beta blockers หรือยาขับปสสาวะรวมดวย ถามีหวัใจ

ลมเหลวอาจตองมีการทําการกูชีพ ใหการรักษาดวยยาในกลุม Inotropic agent บางรายอาการรุนแรงมากอาจจะตองใช 

balloon pump ชวยการทํางานของหัวใจดวย โดยสวนใหญผูปวยในกลุมโรคนี ้ หัวใจหองลางซายจะกลับเขาสูภาวะ

ปกติภายใน 2 เดือน อาการเหลานี้มักจะเปนชั่วคราวและหายดีเปนปกติได  ถาไดรับการรักษาโดยผูเชี่ยวชาญทันทวงที

สรุป 

Takotsubo cardiomyopathy เกิดจากความเสียใจมากและทําใจไมได  ภาวะนี้ไมมีวิธีรักษาเฉพาะ เปน

การรักษาแบบประคับประคอง อาการตางๆ จะคอยๆ ดีข้ึนภายใน 1 - 8 สัปดาห แตบางรายก็รุนแรงจนอาจเสียชีวิต

ได ดังนั้นจึงควรทําจิตใจใหเบิกบาน ไมเครียด  
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ประสบการณการทํางานประกันคุณภาพและเทคนิคการเขียนการประเมินตนเอง 

อาจารยวรรณไพร  แยมมา และอาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ในหัวขอ ประสบการณการทํางานประกันคุณภาพและเทคนิคการเขียนการประเมินตนเอง ในวันศุกรท่ี 20 

เมษายน 2555  เวลา 12.00-13.30 น. หอง 801/1 โดยมีอาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับประสบการณการทํางานดานการประคุณภาพ โดยอาจารยพบวาคนทํางานสวนใหญไมชอบ ไมมีความสุข

และเบื่อหนายในการทําประกันคุณภาพ รูสึกเปนภาระ ชีวิตถูกคุกคาม ถูกทวงถามงาน บางครั้งก็ถูกบังคับใหตอง

เตรียมตัวตอบคําถาม รูสึกมีคนมาจับผิด ซ่ึงปญหาเหลานี้อาจเกิดจากเหตุผลตางๆ ดังนี้ 

- คนทํางานมี Attitude ท่ีไมดีตอการเย่ียมสํารวจ อาจารยมีขอแนะนําวาถาคนทํางานมี  Attitude 

ท่ีดี เขาใจวาการตรวจเยี่ยมเปนการยืนยันวาไดปฏิบัติจริง การเยี่ยมตรวจเปนการชวยรับประกันวา สิ่งท่ีเราทํานั้น

เปนสิ่งท่ีดี ทําใหองคกรเกิดมาตรฐาน  ซ่ึงก็เปนท่ีมาของคําถามท่ีวา ทําไมตองทําประกันคุณภาพ ? คําตอบคือ เพ่ือ

ความเปนมาตรฐาน เปนที่ไววางใจ เปนเครื่องหมายรับประกันถึงความมีคุณภาพขององคกรนั้นๆ  เพราะฉะนั้น

ทําอยางไรใหผูทํางานมี Attitude ท่ีดี มีความสุขกับการทํางานและการทําประกันคุณภาพควบคูกันไป  ตองทําใหงาน

พัฒนาคุณภาพอยูในเนื้องานประจํานั้นๆ พรอมสรางระบบการทํางานท่ีมีมาตราฐานข้ึน โดยคนทํางานตองทราบวาผู

เยี่ยมสํารวจตองการมาสํารวจอะไร อยามองวาผูเยี่ยมสํารวจมาจับผิด แตจะทําอยางไรใหผูเยี่ยมสํารวจรู จึงตองมี

การเขียนประเมินตนเอง ซ่ึงในการเขียนการประเมินเองนั้นตองมาจากเนื้องานของคนทํางานท่ีไดทําเอง  เพราะผูท่ีรูดี

ท่ีสุด ก็คือคนท่ีทํางานในกลุมนั้นๆ และตองเขียนใหผูเยี่ยมสํารวจเขาใจในงาน โดยการเขียนนั้นตองเขียนจากบริบท

ของตนเอง ไมลอกเลยีนแบบใคร 

- ขาดการวางแผนหรือการวางแผนท่ีไมดี  การท่ีไมไดวางแผนไวตั้งแตแรก ทําใหเอกสารและ ขอมูล

ไมครบถวน ดังนั้น หัวหนาหนวยงานและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีการวางแผนรวมกัน โดยตองอธิบายใหคนทํางาน 

เขาใจ รูมาตรฐานแตละขอเพ่ือจะไดวางแผนและเตรียมขอมูลไดอยางถูกตองและครบถวน เนื่องจากแผนงานจะไดมา

จากนโยบายขององคกร ดังนั้นคนทํางานควรไดรับการแจงแผนงานและรับรูขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับองคกรจากหัวหนา

งานท่ีเปนผูรับนโยบายจากองคกรลงมาสูผูปฏิบัติ เปรียบคนทํางานเหมือนฟนเฟองหนึ่งขององคกร จึงตองรูวา จะทํา

อะไร ตอนไหน เม่ือไหร และควรมีการประเมินผลเปนระยะๆ โดยใช กระบวนการของ PDCA คือ 

Plan คือ การวางแผนท่ีดี  

Do คือ การทําตามแผนท่ีวางไว 

Check คือ ผลท่ีทําตามแผนนั้นเปนอยางไร 

Act คือ ถาเกิดปญหาและอุปสรรคก็วางแผน และทําใหม ถาทําดีแลว ก็พัฒนาใหดียิ่งข้ึนไป 
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ในการ Feedback ของผูเยี่ยมสํารวจ สวนมากจะไม Feedback ตรงๆ จะชื่นชมเพ่ือเปนการถนอมน้ําใจทํา

ใหคนทํางานไมเขาใจวา  Feedback อะไร จึงทําใหมองไมเห็นจุดบกพรองของตนเอง ไมทราบวาจะเอาจุดไหนมา

ปรับปรุง บางครั้งผูเยี่ยมสํารวจ Feedback ตรงๆ เกิดการไมยอมรับ ก็ทําใหไมเกิดการปรับปรุง  

เพราะฉะนั้นในการทํางานประกันคุณภาพ คนทํางานตองการมี Attitude ท่ีดี มีความรู ความเขาใจในบริบท

ของหนวยงานตนเอง ทํางานพัฒนาคุณภาพใหอยูในเนื้องานประจํานั้นๆ การรูเขารูเรา รูวาเราทําอะไร รูวาผูเยี่ยม

สํารวจตองการถามอะไร และท่ีสําคัญการวางแผนท่ีดีอันนําไปสูการเขียนประเมินตนเองไดอยางเขาใจ และ

ครอบคลุม เม่ือถึงฤดูของการเยี่ยมสํารวจ งานประกันคุณภาพจะไดไมกลายเปนเรื่องนาเบื่อหรือเรื่องท่ีคุกามชีวิต

สําหรับคนทํางานอีกตอไป  
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ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติและการประเมินผล OSCE 

อาจารย ดร.อรุณรัตน  ศรีจันทรนิตย ผูลิขิต      

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร มีการจัดสอบ OSCE ภายหลังสิ้นสุดการเรียนในวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 1 โดยจะสอบในเรื่อง การดูดเสมหะ การใหอาหารทางสายยาง การอาบน้ํา

ทารก การฉีดยา และการเลน ซ่ึงเปนกิจกรรมการพยาบาลท่ีมีความสําคัญและนักศึกษาทุกคนจะตองปฏิบัติได 

โดยเฉพาะการดูดเสมหะ เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีพบวามีองคความรูใหมท่ีควรแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความเขาใจให

ตรงกันเพ่ือใหอาจารยสามารถแนะนํานักศึกษาไปในทางเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การประเมินผลการสอบ OSCE 

โดยใชเกณฑการประเมินท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  

ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู  ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร จึง จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติและการ

ประเมินผล OSCE ใน วันศุกรท่ี 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-9.00 น.  ณ หอง 1103/1-2  โดยมีผู ชวย

ศาสตราจารย  สมหญงิ โควศวนนท  ซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณในการเรียนการสอนในระบบหายใจ มาเปน

ผูนํากิจกรรมและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานตางๆ ดังนี้ 

• ความดันท่ีใชในการดูดเสมหะ  

- ทารก ใชความดัน       50-80     มม.ปรอท  

- เด็กเล็ก  ใชความดัน       80-100    มม.ปรอท 

- เด็กโต ใชความดัน       100-120  มม.ปรอท 

• ความลึกของการใสสายดูดเสมหะ    

- Oropharyngeal Suction หรือดูดทางปาก ไมตองวัดสาย 

- Nasopharygeal Suction ตองวัดสายกอน โดยวัดจากปลายจมูกถึงติ่งหู 

• ระยะเวลาในการดูดเสมหะ 

ใชเวลาในการดุดเสมหะแตละครั้ง 10-15 วินาที พัก 1-2 นาที  

• หลักการในการดูดเสมหะ 

- ทารก อายุต่ํากวา 6 เดือน ดูดในปากกอน  เพราะทารกหายใจทางจมูก ดังนั้นจึงตองดูดเสมหะใน

ปากใหมากท่ีสุดกอน แตใหย้ํานักศึกษาวา ถามี Secretion ออกจากทางใดมากใหดูดทางนั้นกอน 

- การดูดในปาก ใหใสสายท่ีกระพุงแกม ไปถึงโคนล้ิน  เพ่ือกระตุนใหผูปวยไอ  เพราะการดูดเสมหะ

เพ่ือใหผูปวยท่ียังสามารถไอไดแตขับเสมหะออกไมได  เนนใหดูดเสมหะอยางนุมนวล  ไมใสสายโดย

ใชแรง และ ไมใชการควงสายแรงๆ โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดจะทําให Trauma มาก 
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นอกจากนี้  มีการเสนอใหนักศึกษาเลือกขนาดของสายใหถูกตอง ดังนั้น ในการสอบจึงควรมีสายดูดเสมหะ

ใหเลือก 3 ขนาด  สําหรับในกรณีท่ีนักศึกษาทํา Contaminate ใหแจงนักศึกษาใหพบอาจารยภายหลังสอบเสร็จเพ่ือ

แนะนํา และมีการปรับเกณฑการใหคะแนนใหเหมาะสมเพ่ิมจากเดิม ดังนี้ 

• การจัดทาถูกตอง ลดคะแนนจาก ½ เปน ¼ คะแนน 

• การเช็ด Finger tip เติมคําวา อยางถูกตอง  

• เพ่ิมหัวขอ ระบุขนาดของสายถุกตอง ¼ คะแนน 

  โดยเกณฑการประเมินใหมจะเริ่มใชในการสอบ OSCE ในนกัศึกษากลุม 1.2 ปการศึกษา 2555 
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Infant Massage: Academic Service and Research 

อาจารย ดร.อรุณรัตน  ศรีจันทรนิตย ผูลิขิต       

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ในหัวขอ Infant Massage: Academic Service and Research ในวันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 

13.30-15.30 น.หอง 1103/1-2 โดยมีรองศาสตราจารย วิไล เลิศธรรมเทวี และ ผูชวยศาสตราจารย ยุวดี พงษสาระ

นันทกุล รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

รองศาสตราจารย วิไล หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร และ ผู ชวยศาสตราจารย ยุวดี  เลาถึง

ท่ีมาของการท่ีอาจารยสนใจเรื่องการนวดสัมผัส เริ่มมาจากไดแรงบันดาลใจจากการท่ีปฏิบัติงานและเปนอาจารยใน

หอผูปวยทารกแรกเกิดมาโดยตลอด  จึงตองการชวยใหทารกมีน้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน และจากการคนควาเพ่ิมเติมพบวา

การนวดสัมผัสสามารถชวยใหทารกมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนได ประกอบกับไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัท Johnson & 

Johnson ในการอบรมการนวดสัมผัสแกพยาบาลท่ัวประเทศจึงสนใจท่ีจะทําวิจัยและศึกษาอยางจริงจัง  

จากผลการทดลองในตางประเทศ พบวาการนวดสัมผัสชวยกระตุน Vagous nerve ซ่ึงจะสงผลตอระบบ

ทางเดินอาหารและระบบยอยอาหาร กลาวคือ มีผลให Gastric motility เพ่ิมข้ึน Gastin เพ่ิมข้ึน และ  Insulin 

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะชวยใหทารกไดรับสารอาหารมากข้ึนและมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน Dr. Tiffany Field (1986)  

ไดทําการศึกษาในทารกอายุ 10 วัน ท่ีมีน้ําหนักตัว 1,200 -1,300 กรัม โดยทําการนวด 10 วันๆ  ละ 3 ครั้งๆ  ละ 15 

นาที พบวาทารกมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 47% เม่ือเปรียบเทียบกับทารกท่ีไมไดรับการนวด   

สําหรับในประเทศไทย มีการศึกษาจํานวนหนึ่งเก่ียวกับการนวดสัมผัสทารก  พบวาการนวดสัมผัส ชวยให

ทารกมีเสนรอบศีรษะและความยาวของลําตัวเพ่ิมข้ึน และ น้ําหนักเพ่ิมข้ึน 35% (สุภาวดี, 2544; ถนอมศรแีละคณะ , 

2537) นอกจากนี้ ยังชวยใหมารดาและทารกมีความรักใครผูกพันมากข้ึน โดยเนนวาผูนวดควรเปนคนเดียวกัน และ

นวดในเวลาเดียวกัน (พูนสิน, 2543) 

นอกจากนี้ ในตางประเทศยังมีการศึกษาอีกมาก เชน จากการศึกษาของ Arikan, et al (2008) โดยการ

เปรียบเทียบระหวางการนวดสัมผัสและไมไดนวดรวมกับการใหรับประทาน Sucrose ชาสมุนไพร และ นมผสม ตอ

ระยะเวลาในการรองไหของเด็ก Colic  พบวาเด็กท่ีไดรับการนวดจะรองไหนอยกวาเด็กท่ีไมไดรับการนวด นอกจากนี้  

ยังมีการศึกษาพบวาการนวดสัมผัสทารกชวยใหมารดาท่ีมีภาวะซึมเศราหลังคลอดลดลง (Oswalt et al, 2009)  

สําหรับทารกอายุกอน 4 เดือนท่ีไดรับนมมารดาและไดรับการนวดสัมผัส จะมีน้ําหนักมากกวาเด็กท่ีไมไดรับการนวด 

แตถาอายุทารกมากกวา 4 เดือน พบวาการนวดไมมีผลตอน้ําหนักตัวของเด็ก ( Serano, 2010) นอกจากนี้ ยงัมี

การศึกษาพบวาบิดาท่ีนวดสัมผัสทารกจะมีปฏิสัมพันกับบุตรมากกวาบิดาท่ีไมไดนวดบุตร เปนตน 

ผลจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม  และประสบการณของอาจารยในการเปดการฝกอบรมการนวดสัมผัส

ใหแกพยาบาลและผูดูแลเด็กท่ัวประเทศกวา 3 ป รองศาสตราจารยวิไล และผูชวยศาสตราจารยยุวดี จึงทําวิจัยเพ่ือ
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ศึกษาประสทิธผิลของโปรแกรม การอบรมการนวดสัมผัสตอความรูและทักษะการนวดสัมผัสทารกของพยาบาล 

โปรแกรมประกอบดวย การใหความรู สอนสาธิต แจกเอกสารแผนพับและการใหสาธิตยอนกลับ มีผูรวมวิจัยคือ

พยาบาล ท่ีไดรับโปรแกรมแลว และจะวัดผลเฉพาะผูท่ีนําไปปฏิบัติจริง กลาวคือตองนวดทารก ท่ีมีอายุนอยกวา 1 

เดือน ท้ังหมด 14 ทา วันละ 1 ครั้ง จํานวน 5 ราย ซ่ึงพบวามีผูรวมวิจัยเพียง 28 คน  เทานั้น อยางไรก็ตาม

ผลการวิจัย พบวาผูรวมวิจัยมีความรูและนําไปปฏิบัติได นอกจากนี้ อาจารย วางแผนท่ีจะทําการศึกษาเพ่ิมเติมใน

มารดาวัยรุน ยาหรือยายท่ีพ าทารกมาตรวจหลังคลอด และสอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาล

เด็ก ตลอดจนพัฒนาเปนการใหบริการวิชาการ และสนับสนุนใหอาจารยนําไปฝกปฏิบัติในหอผูปวยในการเปน 

Faculty Practice ตอไป  
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การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายในการสอนภาคทฤษฎี 

อาจารยวรรณไพร แยมมา และอาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ในหัวขอ การสรางงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลายในการสอนภาคทฤษฎี ในวันศุกรท่ี  25 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-9.00 น.หอง 1103/1-2 โดยมี

อาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติ และอาจารยเบ็ญจมาศ  โอฬารรัตนมณี รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติ เลาถึงการไดเขารับการอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปเพ่ือการสอนซ่ึงได

อบรมท้ังทฤษฎีการเรียนการสอน และไดฝกปฏิบัติในหองเรียน แตเนื่องจากอาจารยเรียนในรุนแรกซ่ึงชวงเวลาไมตรง

กับการสอนนักศึกษาจริง จึงฝกสอนในหองเรียนกับผูมาอบรมดวยกันซ่ึงในรุนแรกเปนอาจารย 15 คน เปนพยาบาล

จากฝายการพยาบาล  25 คน โดยขณะนั้นสิ่งท่ีเห็นวานาสนใจคือ การดึงคลิปวิดีโอในเนื้อหาเรื่องตาง ๆ มา

ประกอบการสอน นอกจากนี้ การท่ีอาจารยไดเขาเปนอาจารยรวมสอนวิชาหนึ่งของมหาวิยาลัยมหิดลท่ีนักศึกษาชั้น

ปท่ี 1 ทุกคนของทุกคณะตองเรียน คือ วิชา มมศท 101 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย วิชานี้ ดึงอาจารยทุกคณะ

มารวมสอน โดยมีคูมือแผนการสอนแตละคาบรวมกัน มีการพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนทุกป นักศึกษาได Concept 

ท่ีเหมือนกัน โดยในคาบแรกจะบอกกฏ กติกาการเรียนการสอน จุดประสงคของวิชา กฎระเบียบ การใหนักศึกษามี

วินัย ในการเขาเรียนตรงเวลา มีการ Scan บัตรเขา-ออก สวนความซ่ือสัตย เม่ือสุมเรียกเพ่ือนในกลุมออกมานําเสนอ 

ไมออกมาแทนเพ่ือน หรือถาเพ่ือนไมไดอยูในกลุมจะไมลงชื่อแทนเพ่ือน นอกจากนี้ยังมีการใชคลิปวิดีโอมาสอน ให

นักศึกษาไดเรียนรูและวิเคราะหจากคลิปวิดีโอ โดยการทํา Bud Group แลวออกมานําเสนอ 

 สวนอาจารยเบ็ญจมาศ โอฬารรัตนมณี  ซ่ึงไดรับการอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปเพ่ือการสอนเชนกัน ได

ใชวิธีการสอนแบบบรรยายดวย Concept รวมกับการอภิปรายกลุม มีการแจกเอกสารใหไปอานลวงหนากอนเขาชั้น

เรียน กอนสอนมีการตรวจสอบความพรอมของนักศึกษา เชน ใครงวงก็ใหไปลางหนา แลวเริ่มดวยฉายสไลดเด็กท่ัวไป

ท่ีปวยเปนมะเร็ง สอนโดยใช เนื้อหาของ Concept 45 นาที แลวแบงกลุมใหนักศึกษาไดอภิปรายกลุม ซ่ึงแตละกลุม

เนื้อหาแตกตางกัน แลวสุมใหออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ใชเวลา 15 นาที  

นอกจากนี้ อาจารยท้ังสองทานยังเสนอแนะวิธีการสอนอีกหลายวิธี เชน 

- วิธีการ Quiz ทายชั่วโมง แลวใหเปนคะแนนชวย 

- ลดเนื้อหา สอนใหนักศึกษาคิดมากข้ึนโดยการอภิปลายกลุม แลวอาจารยสรุปประเด็นสําคัญทายชั่วโมง  

- สอนวิธีการหาขอมูล วิธีการแกปญหา ใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการเรียนรู ซ่ึง  Content เปนสวน

หนึ่งในกระบวนการเรียนรู 

การวิจัยในชั้นเรียนก็เปนวิธีหนึ่งท่ีจะบอกไดวาการสอนวิธีไหนบางท่ีจะเหมาะสม  และไมเหมาะสมอยางไร

แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายไมไดอยูท่ีวิธีการสอน แตอยูท่ีสอนอยางไรใหเกิดการเรียนรู ทุกวิธีการสอน ตองสอนให
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นักศึกษาเกิดการเรียนรู อาจสอนหลายๆ วิธีท่ีจะเหมาะสมและทําใหเกิดการเรียนรูมากท่ีสุดและเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง ทําอยางไรใหวิธีท่ีหลากหลายนั้นเกิดความสมดุล เกิดความเหมาะสมในแตละเนื้อหา และขณะเดียวกันก็อยา

ลืมวาการเรียนรูของแตละคนไมเทากัน เพราะฉะนั้นวิธีนี้อาจจะเหมาะกับคนนี้ อีกวิธีหนึ่งอาจเหมาะกับคนนั้น แตทํา

อยางไรใหทุกคนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ถึงแมการเรียนรูจะไมเทากัน 
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การดูแลตอเนื่องในสตรีตั้งครรภโดยพยาบาลผดุงครรภ ณ Sunshine Hospital  

และ RMIT University Melbourne ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย  

ผูชวยศาสตราจารย ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท และผูชวยศาสตราจารย กันยรักษ เงยเจริญ ผูลิขิต  

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ในหัวขอ การดูแลตอเนื่องในสตรีตั้งครรภโดยพยาบาลผดุงครรภ ณ  Sunshine Hospital และ RMIT University 

Melbourne ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท ลิมเรืองรอง ใหเกียรติเปนวิทยากรและ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปไดดังนี ้

การดูแลตอเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ คือ การท่ีพยาบาลผดุงครรภทําหนาท่ีดูแลสตรีตั้งแตระยะตั้งครรภ ระยะ

คลอด และหลังคลอด (WHO, 1999) ในฐานะเจาของไข พยาบาลผดุงครรภรับผิดชอบในการประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรอง

ความเสี่ยง จัดการใหสตรีไดรับขอมูลการดูแลสุขภาพท่ีจําเปน ทีมการดูแลตอเนื่องดําเนินการโดยพยาบาลผดุงครรภจะมี

ประมาณ 4-8 คน  แตละคนจะตองดูแลสตรีตั้งครรภ 40–45 คนตอป และมีการจับคูเพ่ือชวยเหลือในการดูแลสตรีท่ีตั้งครรภ 

การพยาบาลท่ีใหก็ใชหลักการเดียวกันกับพยาบาลผดุงครรภท่ัวๆ ไป  แตตางกันท่ีการดูแลตอเนื่องนั้น สตรีตั้งครรภจะไดรับ

การดูแลโดยพยาบาลคนเดียวตั้งแตระยะตั้งครรภ จนกระท่ังระยะหลังคลอด ในกรณีท่ีพยาบาลผดุงครรภประเมินและพบวามี

ความผิดปกติหรือภาวะแทรกซอน พยาบาลผดุงครรภจะประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือสงตอสตรีตั้งครรภไปวินิจฉัยเพ่ือการ

รักษาโรคตอได นอกจากนี้ ทุกสัปดาหจะมีการประชุมทีมของการดูแลตอเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภกับท่ีปรึกษา  

(Academic Consultant)  เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหา และชวยกันเสนอขอคิดเห็นในการแกไขปญหา  

 วัตถุประสงคของการดูแลอยางตอเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ คือ  

1. เพ่ือใหสตรีตั้งครรภและพยาบาลผดุงครรภทําความรูจักกัน และเขาใจในความรูความสามารถของ

แตละฝาย สงเสริมความรู และเติมเต็มความสามารถในการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือใหพยาบาลผดุงครรภเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของสตรีตั้งครรภไดอยางลึกซ้ึง  

3. เพ่ือใหพยาบาลผดุงครรภเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของสตรีตั้งครรภ และพัฒนา

ความรวมมือในการสนับสนุนการดูแลทางดานอารมณ สังคม และจิตใจ  

การดูแลอยางตอเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ ไดมีการประเมินโดยการทําวิจัย พบวาสตรีตั้งครรภจะใหความ

ไววางใจ ความพึงพอใจกับพยาบาลเจาของไขมาก เนื่องจากเปนการดูแลอยางตอเนื่องตั้งแตตั่งครรภจนกระท่ังคลอด  
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การเตรียมตัวเพ่ือการคลอด (Childbirth Preparation) 

                                         อาจารยจารุพร เพ็ชรอยู ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาล สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ การเตรียมตัวเพ่ือการคลอด ( Childbirth Preparation) ในวนัจันทรท่ี 20 สิงหาคม  

2555 โดยมีผูชวยศาสตราจารยธิติมา จําปรัตน ใหเกียรติเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปไดดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพ่ือการคลอดมีความเปนมาอยางไร?  

การเตรียมตัวเพ่ือการคลอดเริ่มเกิดข้ึนตั้งแตปค.ศ. 1933 และตอเนื่องมาถึงปจจุบัน และเริ่มเขามาใน

ประเทศไทย โดยรองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล การเตรียมตัวเพ่ือการคลอดนั้นมีวัตถุประสงคของการ

เตรียมตัวเพ่ือการคลอด คือ 

1. เพ่ือใหสตรีตั้งครรภมีความรูในการคลอดบุตร 

2. เพ่ือเตรียมสตรีตั้งตั้งครรภใหสามารถใชเทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสตรีตั้งครรภมีความม่ันใจและไดรับประสบการณท่ีดีในการคลอดบุตร  

ทําไมจึงตองมีการเตรียมตัวเพ่ือการคลอด? 

สตรีในเกือบทุกชาติทุกวัฒนธรรมมีการรับรูหรือใหความหมายกับการคลอดวาเปนปรากฏการณท่ีเกิดความ

เจ็บปวดท่ีสุดในชีวิต  วัฒนธรรมไทยเปรียบการคลอดเหมือนภาวะออกศึกสงคราม คือ มีแตความไมแนนอน นากลัว 

ทุกขทรมานและอาจอันตรายถึงแกชีวิตได  ยิ่งใกลระยะคลอดก็จะยิ่งทวีความกลัวและความวิตกกังวลมากข้ึน ซ่ึงสงผล

กระทบตอการหดรัดตัวของมดลูก ทําใหเกิดการคลอดลาชาใชเวลาในการคลอดยาวนานข้ึน การเตรียมตัวเพ่ือการ

คลอดจะชวยลดความวิตกกังวล ความกลัวและความเครียดท่ีเกิดข้ึนในระยะคลอดได สตรีท่ีไดรับการเตรียมจะมี

ความม่ันใจในสมรรถนะของตนในการเผชิญกับภาวะเจ็บปวดในระยะคลอดได ซ่ึงอิทธิพลดานรางกายท่ี ทําใหเกิดการ

เจ็บครรภคลอด เกิดจากการหดรัดตัวของลูก แรงดันในโพรงมดลูก การถูกดึงรั้งออกของกระดูกเชิงกราน กลามเนื้อ

และฝเย็บ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลดานจิตใจและสังคม เกิดจากความไมคุนเคย ความกลัว สับสน ความคาดหวังกับ

ความเจ็บปวดและประสบการณท่ีผานมาของสตรีตั้งครรภ ซ่ึงอิทธิพลเหลานี้จะแตกตางกันในสตรีตั้งครรภแตละราย 

แนวคิดการเตรียมสตรีตั้งครรภเพ่ือการคลอดโดยวิธีธรรมชาติ (Natural childbirth) 

1. Dick Read Method “Childbirth without Fear” 

Dick Read (คศ. 1933) สูติแพทยชาวอังกฤษ เชื่อวาการเจ็บครรภคลอดเกิดจากวงจรของความเจ็บปวด 3 

อยาง คือ ความกลัว ความเครียด และความเจ็บปวด การลดความเจ็บปวดคือการตัดวงจรของความเจ็บปวด โดยการ

ลดความความกลัว โดยอาจจะสรางความคุนเคย ใหความรู คําแนะนําและกําลังใจกับสตรีตั้งครรภ หรือลด
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ความเครียด โดยการจัดสถานท่ี สิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหผอนคลาย อาจใชเสียงดนตรีท่ีผอนคลาย กลิ่นน้ํามัน

หอมระเหย หรือใชแสงท่ีพอเหมาะกับการพักผอน 

 

 

 

 

2. Lamaze Method (คศ.1951) ลามาซ (Ferdinand Lamaze) สูติแพทยชาวฝรั่งเศสไดนําเสนอวิธีการ

เตรียมตัวเพ่ือการคลอดดวยกลวิธีปองกันทางจิต (Psychoprophylaxis) โดยนําพ้ืนฐานความรูจากทฤษฎีการเรียนรู

แบบมีเง่ือนไขของ Pavlov มาใช  วิธีการของลามาซประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ClassicLamaze ประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ 

1. Conditional การสรางเง่ือนไขใหผูคลอด เชน การใชเทคนิคการหายใจ เม่ือมีการหดรัดตัวของมดลูกให

หายใจเขาลึกๆ และเปาลมออกทางปาก 6-8 ครั้งตอนาที 

2. Concentration (Focusing) การมุงจุดสนใจอยูท่ีการใชเทคนิคการหายใจเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจออก

จากความเจ็บปวด 

3. Discipline ผูคลอดจะตองสามารถปฎิบัติการใชเทคนิคการหายใจไดเอง โดยไมตองมีผูกํากับ 

Adapted Lamaze คือ การใหความรูแกผูคลอด และใหผูคลอดไดฝกใชเทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวด

ตางๆ โดยสตรีตั้งครรภตองเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเอง เชน การสรางจินตภาพ คือ จินตนาการถึงภาพท่ี

สวยงาม หรือใบหนาของบุตร หรือการใชดนตรีบําบัด โดยมีคําแนะนําวาไมควรใชดนตรีท่ีมีจังหวะชาเกินไป 

เนื่องจากจะทําใหจังหวะของการหดรัดตัวของมดลูกชาตามไปดวย และควรเปนดนตรีบรรเลง จึงจะเหมาะสมกับ

ระยะแรกของการคลอด 

แนวคิดของลามาซแพรหลายมากในแถบตะวันตก มีผูนํามาใชมากมายและจากผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผล

ของการเตรียมตัวเพ่ือคลอดดวยวิธีการของลามาซ ทําใหมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา เชน เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับการ

โภชนาการ การใหนมทารกแรกเกิดและภาวะเสี่ยงตางๆ  รวมถึงการปฏิบัติตนในระยะ หลังคลอดเปนตนและเทคนิค

ตางๆ เชนเทคนิคการหายใจปรับใหยืดหยุนมากข้ึนไมตองหายใจตามรูปแบบอยางเครงครัด เปนตน 

แนวคิดการเตรียมสตรีตั้งครรภเพ่ือการคลอดดวยวิธีการคลอดดวยตนเอง (Active Birth) 

ความหมายของการคลอดดวยตนเอง หมายถึงการคลอดท่ีดําเนินตามกระบวนการทางธรรมชาติและ

สัญชาตญาณของการเปนผูใหกําเนิด โดยผูคลอดเปนผูกําหนดปจจัยสนับสนุนการคลอดและกระทําดวยตนเอง

รวมท้ังใชสิทธิของตนในการตัดสินใจทางเลือกเม่ือจําเปนตองไดรับการตรวจรักษาหรือการชวยเหลือ ปจจัยสนับสนุน

การคลอดตามกระบวนการธรรมชาติประกอบดวยกาย จิต สิ่งแวดลอมและสังคม การคลอดดวยตนเองจึงเปนวิธีการ

คลอดท่ีสามารถนํามาอธิบายใหเห็นวาสตรีท่ีไดรับการเสริมพลังอํานาจในการคลอดจะรูจักสิทธิและหนาท่ีของตน 

Fear

PainTension
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สามารถใชสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลท่ีมีผลตอตนเองและบุตร รับรูเรื่องและสามารถควบคุมเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนไดตลอดการคลอดโดยใชความรูสามารถของตนเอง 

 การเตรียมสตรีตั้งครรภเพ่ือการคลอดในแนวคิดนี้ สตรีตั้งครรภควรไดรับความรูและการฝกทักษะท่ีจะชวย

ใหการคลอดดําเนินไปตามธรรมชาติใน 4 เรื่องดวยกัน คือ 

 1.  การเคลื่อนไหว (Movement) และทาคลอด (Position) 

 2.  การหายใจ (Breathing) 

 3.  การบริหารรางกาย (Exercise) 

 4.  การนวด (Massage) 

นอกจากนี้ยังแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไมใชยา ( Non 

pharmacologic methods of pain relief) ไดแก 

1. เทคนิคการผอนคลาย (Relaxation Technique) 

2.  เทคนิคการหายใจ (Breathing Technique) 

3. เทคนิคการลูบหนาทอง (Effleurage) 

4. การนวด (Massage) 

5. ดนตรีบําบัด (Music Therapy) 

6. เสาวคนธบําบัด (Aroma Therapy) 

7. การสัมผัสเพ่ือการรักษา (Therapeutic Touch) 

8. การใชจินตภาพ (Imagination) 

9. การใชความรอนและความเย็น (Heat and Cold) 

10. ธารบําบัด (Hydrotherapy) 
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เทคนิคการถายภาพใหสวยงาม 

นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งท่ี 1/2555 ในหัวขอ “เทคนิคการถายภาพใหสวยงาม” ใน

วันพุธท่ี 21 มีนาคม 2555 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอง 217 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไดเชิญ

นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร มาเปนวิทยากร 

นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร กลาววา จริงๆ แลวการถายภาพใหสวยงามนั้น ข้ึนอยูกับบริบทและปจจัยหลายๆ ดาน

ประกอบกัน เชน ความพรอมของอุปกรณ คือจะใหภาพท่ีถายจากกลอง Compact มีความสวยงามและคมชัดกวากลอง 

Single Lens นั้นเปนเรื่องคอนขางยาก แตก็มีเทคนิค/วิธีการในการถายภาพใหมีความสวยงาม ดังนี้ 

 ความรูเบ้ืองตนสําหรับการถายภาพ 

กอนท่ีเราจะถายภาพนั้น จําเปนตองมีความรูในเรื่องกลไกการทํางานของกลองกอน  กลาวคือ กลองดิจิตอล

มีหลักการทํางานคลายๆ กับกลองฟลม คือ  แสงผานเลนส ผานรูรับแสง และมานชัตเตอรไปตกกระทบกับเซ็นเซอร

ภาพ จากนั้นจึงออกมาเปนภาพ สวนการทํางานของกลองฟลม คือแสงผานเลนส ผานรูรับแสง และมานชัตเตอรไป

ตกกระทบกับแผนฟลม แลวออกมาเปนภาพ และในปจจุบันมีการพัฒนาระบบกลองดิจิตอลใหมีลูกเลนและฟงกชั่น

ตางๆ ใหงายตอการใชงาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

เกร็ดเล็ก เกร็ดนอย 

เม่ือซ้ือกลองมาครั้งแรก สิ่งท่ีตองปฏิบัติอยางแรกคือ การอานคูมือการใชงานของกลองท่ีซ้ึอมา วามีฟงกชั่น

อะไรบาง ขอมูลพ้ืนฐานของกลองมีอะไรบาง และกลองท่ีเลือกซ้ือมามีคุณสมบัติเดนอะไร เพ่ือจะทําใหเรานําคุณสมบัติ

เดนเหลานั้นมาใชประโยชนจากกลองไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 ฟงกช่ันตางๆ ของกลอง 

Scene Mode คือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีกลองดิจิตอลจัดเตรียมไว โดยท่ัวๆ ไป จะมีท้ังในกลอง Compact 

และกลอง Single Lens เพ่ือใชถายภาพในลักษณะและสถานการณตางๆ โดยมีรูปแบบท่ัวไป ดังนี้  

Portrait มักใชสัญลักษณ “P” หรือรูปหนาคน เปนโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับการถายภาพบุคคล การทํางาน

ของกลองดิจิตอลจะเนนท่ีบุคคลหรือวัตถุท่ีตองการถายภาพ หรือการทํางานของกลองบางรุนก็จะปรากฏ กรอบ

สี่เหลี่ยมข้ึนมาและมีภาพบุคคลหรือวัตถุท่ีตองการถายอยูภายในกรอบนั้น 

Landscape มักใชสัญลักษณ “L” หรือรูปวิวทิวทัศน ภูเขา เปนโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับการ ถายภาพ

ทิวทัศน เวลาถายภาพดวยโปรแกรมนี้ ควรจะเปดเลนสใหกวาง เนื่องจากโปรแกรมนี้จะโฟกัสภาพในระยะ ท่ีไกลท่ีสุด 

หรือท่ีเรียกวา “Infinity” 
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Sports มักใชสัญลักษณ “S” หรือรูปนักกีฬาวิ่ง เปนโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับการถายภาพกีฬา หรือวัตถุท่ี

มีการเคลื่อนไหวเร็วๆ ซ่ึงเปนการปรับความเร็วชัตเตอรใหสูงข้ึนโดยอัตโนมัติ มีการปรับระบบใหมีการถายภาพ

ตอเนื่อง รวมถึงปรับคาความไวแสงดวย 

Night Portrait มักใชสัญลักษณ “P” ซ่ึงจะคลายๆ กับ  Portrait แตตางกันตรงท่ีมีการชดเชยแสง เปน

โปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับการถายภาพบุคคลตอนกลางคืนท่ีฉากหลังพอมีแสงสวางอยูบาง ซ่ึงควรจะใชอุปกรณเสริม

ชวยคือ ขาตั้งกลอง เพราะเวลาท่ีเราถายภาพในพ้ืนท่ีท่ีมีแสงนอย ภาพจะไหว  

 การจัดองคประกอบภาพ (อยางงาย) 

องคประกอบภาพถือเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดของการถายภาพใหสวยงาม เพราะการถายภาพถือเปนศิลปะ อยาง

หนึ่ง ซ่ึงมีหลายหลักการ แตในวันนี้จะขอยกตัวอยางหลักการจัดองคประกอบภาพอยางงาย โดยผูท่ีไมมีพ้ืนฐาน การ

ถายภาพก็สามารถนําไปใชได ดังนี้ 

1. การวางจุดสนใจของภาพ (Center of Interest) 

ในการถายภาพจําเปนตองเลือกจุดสนใจในภาพใหเปนตัวเอก หลักการงายๆ ในการวางจุดสนใจคือ  “จุด

สนใจในภาพตองดูงาย ผูท่ีชมภาพเขาใจไดทันทีวาเราตองการส่ือถึงอะไรในภาพ ” เชน การวางจุดสนใจใหมีสีสัน

ตัดกับฉากหลัง และไมจําเปนตองวางจุดสนใจไวตรงกลางเสมอไป 

2. กฎสามสวน 

 เปนการจัดวางองคประกอบภาพใหดูดี โดยการกําหนดจุดสนใจของเราท่ีจุดตัดของเสนฉากแบงรูปออก 

เปน 3 สวน ท้ังแนวตั้งและแนวนอน ซ่ึงในกลอง Compact สวนใหญมีฟงกชั่น Grid Line มาให โดยกฎสามสวน 

สามารถวางจุดสนใจไดท้ัง 4 จุดตัดและไดท้ังแนวตั้งและแนวนอน  

3. การจัดองคประกอบแบบสมมาตร 

เปนการจัดองคประกอบภาพดวยการแบงเฟรมรูปออกเปนสองสวน ดานซายและดานขวาใหสมมาตรกัน 

เพ่ือใหจุดสนใจดูงายข้ึน และภาพมีความสมดุล 

เกร็ดเล็ก เกร็ดนอย 

การถายภาพในมุมตางๆ ก็จะใหอารมณและความรูสึกท่ีตางกัน ไดแก  

การถายภาพมุมเงย คือ ถายจากท่ีต่ําไปท่ีสูง จะใหความรูสึกของวัตถุท่ีถายมีความยิ่งใหญ เปนผูนํา 

การถายภาพมุมต่ํา คือ ถายจากท่ีสูงไปท่ีต่ํา จะใหความรูสึกของวัตถุท่ีถายดูตอยต่ํา นอยเนื้อต่ําใจ  

4. จุดสนใจฉากหนาฉากหลัง 

การถายภาพในลักษณะนี้คือ การเนนวัตถุท่ีอยูดานหนาใหมีความคมชัดนาสนใจ สีของวัตถุกับฉากดานหลัง

เปนสีท่ีตัดกัน  
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ในการถายภาพไมจําเปนตองใชเทคนิคการจัดองคประกอบภาพเพียงเทคนิคเดียว  

อาจจะใชหลายๆ เทคนิคประกอบกันก็ได ซ่ึงการถายภาพจําเปนตองใชประสบการณ  

ทักษะและมุมมองการถายภาพประกอบกันดวย  

 พ้ืนฐานท่ีนักถายภาพควรทราบ 

1. ความเร็วชัตเตอร หรือ Shutter Speed เปนการกําหนดระยะเวลาในการถายภาพ เชน ถาเราตองการ

ถายภาพท่ีวัตถุมีการเคลื่อนไหวเร็ว แตเราตองการภาพชัด ควรกําหนด  Shutter Speed ท่ีมีคาสูง คือมากกวา 

1/500 ข้ึนไป จึงจะเห็นภาพชัดเจน  

2. ขนาดรูรับแสง เปนการกําหนดปริมาณของแสงท่ีผานเขามาในเลนสไดมากหรือนอย เรียกวา F-stop 

ถาม อยากไดเทคนิคการถายภาพ Portrait ใหดูฟุงๆ จะถายอยางไร 

ตอบ ถาในกลอง Compact สามารถปรับใหอยูในโหมด Portrait ได แตถาในกลอง Single Lens เราตอง

ปรับขนาดของรูรับแสงใหมาก ภาพท่ีออกมาจะมีลักษณะ “ชัดลึก” แตหากปรับขนาดของรูรับแสงใหนอย ภาพท่ี

ออกมาจะมีลกัษณะ “ชัดตื้น” กลาวคือ จุดสนใจจะชัด พ้ืนหลังจะเบลอ  

 เทคนิคการถายภาพอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 

1. เสนนําสายตา เชน การใชถนน เสนแมน้ํามาชวย เพ่ือใหวัตถุดูลึก มีมิติ 

2. ภาพ Close-up เปนการถายภาพท่ีเนนใบหนา ซ่ึงการถายภาพไมจําเปนตองถายใหเห็นท้ังหัว จะถาย

ตรงหนาผากลงมาก็ได โดยภาพท่ีไดนี้จะเห็นดวงตา ซ่ึงจะสื่อถึงอารมณและความรูสึกออกมาดวย 

3. ภาพยอนแสง ควรใชอุปกรณเสริมคือ ขาตั้งกลอง 

4. การถายภาพในกลอง Single Lens ใหเห็นแสงบนฉากหลังเปนรูปตางๆ ไดแก 

 - แสงกลม โดยการเปดรูรับแสงใหกวาง 

 - แสงเหล่ียม โดยการเปดรูรับแสงใหแคบ 

5. การถายภาพโดยใชเลนส Tele หรือ เลนสซูมเขามาชวย จะทําใหภาพเกิดความสวยงามมากยิ่งข้ึน 

 ภาพท่ีไมควรถาย ไดแก 

- ภาพท่ีถายแลวมีพ้ืนท่ีเหลือ 

- ภาพท่ีถายแลวดูตัวเอกไมมีความสําคัญ หรือกลืนไปกับฉากหลัง 

 ภาพท่ีควรถาย ไดแก 

- การถายภาพใหแนนๆ คือ เนนวัตถุใหมีความเดน 

- การถายภาพท้ังตัว ควรใหเห็นเทาดวย 
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 การใชงานของภาพแตละประเภท 

- ภาพนิ่ง ใชสําหรับการทําสื่อสิ่งพิมพ 

- ภาพเคลื่อนไหว  เปนภาพท่ีใชเลาเรื่องราวและจบในตัวของมันเอง ใชสําหรับการทํารายการโทรทัศน 

มัลติมีเดีย 

ภาพทุกภาพท่ีถายออกมาตองเปนการส่ือความหมาย หรือเปนการบอกเรื่องราว 

สําหรับรายละเอียดเทคนิคการถายภาพเบื้องตน สามารถดูไดจาก เอกสารประกอบเทคนิคการถายภาพ

เบ้ืองตน ท่ีแจกใหในวันอบรมนะคะ 

ทายกิจกรรมในวันนี้ คงทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูวิธีการถายภาพเบื้องตน และสามารถนําไปปฏิบัติได

จริง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอตนเองและหนวยงานตอไป  
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การนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพดวยโปรแกรม PREZI 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ

สรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2555 ในหัวขอ  “การนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ ดวย

โปรแกรม PREZI” ในวันพุธท่ี 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00-13.00 น.ณ หอง 501คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไดเชิญนางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร  งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกรและ 

นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเปนวิทยากร  

โปรแกรม PREZI คอือะไร 

โปรแกรม PREZI เปนโปรแกรมท่ีใชในการแปลงความคิด ( Ideas) และแนวคิด (Concepts) ออกมาเปน

ภาพท่ีสามารถมองเห็นไดซ่ึงโปรแกรม PREZI จะมีเครื่องมือการออกแบบท่ีชวยใหผูใชสามารถจําแนกการนําเสนอ

เนื้อหาออกเปนสวนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 โปรแกรม PREZI มีฟงกช่ันการทํางานอยางไร 

1. Pan และ Zoom ตามแนวคิดท่ีวางแผนไว 

2. Import Media เชน ภาพวิดีโอ YouTube, Videos, PDF หรือสื่ออ่ืนๆ 

3. Full Toolkit โดยสามารถเลือก Template และ/หรอื Theme ในการจัดการนําเสนอ 

4. Present Online และ Offline สามารถนําเสนอไดท้ังแบบออนไลน และนําเสนอในแบบออฟไลน 

5. Work Together สามารถทํางานแบบรวมมือแบบเรยีลไทม (Real-time) 

6. Add Storyline สามารถใชเฟรม (Frame) และเสนทาง (Path) เพ่ือสรางเสนทางการนําเสนอ 

 รูปแบบการนําเสนอ 

โปรแกรม PREZI เนนฟงกชั่นการ Zoom in, Zoom out และ Rotate ซ่ึงการนําเสนอในรูปแบบนี้ยอม

ดีกวาการนําเสนอดวยภาพนิ่งบนหนาจอเพียงอยางเดียว และการนําเสนอนั้นสามารถนําเสนอไดดังนี้ 

1. นําเสนอบนคอมพิวเตอร 

2. ฝง (Embed) อยูบนเว็บเพจ 

3. เผยแพรบน Social Media Site 

4. แบงปนไวบน Blog 

5. วางไวใน Prezi Explore Tab  

ผูใชงานจําเปนท่ีจะตองวางแผนการนําเสนอไวลวงหนา ไมวาจะเปนวิธีการเคลื่อนไหว ขอความหลัก แนวคิด 

และคําสําคัญ รวมท้ังสื่อตางๆท่ีจะใชนําเสนอเพ่ือใหสามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  
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 การลงทะเบียนเพ่ือใชงานโปรแกรม 

ผูใชสามารถลงทะเบียนเพ่ือใชงานโปรแกรม PREZI ดังนี้ 

1. เขาสูเว็บไซต http://prezi.com 

2. คลิกปุม Sign up now 

3. คลกิเลอืก Student & Teacher โดยใช E-mail ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดพ้ืนท่ีการทํางาน

เพ่ิมข้ึนจาก 100 MB เปน 500 MB 

4. เลือก Edu Enjoy แลวคลิกปุม Start Now 

5. ระบุ E-mail สําหรับการติดตอ จากนั้นคลิกปุม Continue จะปรากฏหนาจอตอบรับการ

ลงทะเบียน และใหทานยืนยันการลงทะเบียนดวย E-mail ท่ีระบุไว  

6. ใหเขาไปท่ี E-mail ตามท่ีระบุไวในข้ันตอนท่ี 5 แลว Copy URL มาวางในชอง Address Bar ของ Web 

Browser ท่ีใชงานเพ่ือเขาไปลงทะเบียนในระบบอีกครั้งหนึ่งซ่ึงจะปรากฏหนาจอใหใสรายละเอียดของ

ผูสมัคร รวมท้ังใหกําหนด Password เอง จากนั้นคลิกปุม Register and Continue 

เพียงเทานี้ ผูใชงานก็จะสามารถใชโปรแกรม PREZI ในการสรางสรรคผลงานของตนเองไดแลว สําหรับ

วิธีการทํางานนั้น วิทยากรไดแนะนําวิธีการและนําเสนอตัวอยางคราวๆ ซ่ึงผูใชงานสามารถศึกษาและทดลองทําได

ดวยตนเองทายกิจกรรมในวันนี้ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูวิธีการการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพดวยโปรแกรม 

PREZI และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
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การใชงานระบบ MUMIS & MUGSS มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

 คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งท่ี 3/2555 ในหัวขอ“การใชงานระบบ MUMIS & MUGSS 

มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันพุธท่ี 1 สงิหาคม 2555 เวลา  9.00-11.00 น. ณ หองเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ  และ

นางนภัสสร ลาภณรงคชัย หัวหนางานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มาเปนวิทยากร 

 จาก MUFIS สู MUMIS & MUGSS 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย  ไดกลาวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการบันทึกขอมูลเพ่ือ

การประกันคุณภาพ จากเดิมท่ีใหแตละสวนงานตองบันทึกขอมูลลงในระบบ MUFIS ซ่ึงท่ีผานพบวาการใชงาน

ระบบดังกลาวประสบปญหาคอนขางมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลจึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล  (MUMIS - MU Management Information System) และระบบสารสนเทศเพ่ืองาน

บริการท่ัวไป (MUGSS - MU General Service System) มาทดแทนการทํางานของระบบ  MUFIS ซ่ึงผูใชงาน

สามารถเขาถึงไดทาง http://mumis.mahidol 

 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบ MUMIS & MUGSS 

1. เพ่ือพัฒนาตอยอดระบบสารสนเทศคณะ (MUFIS) เดิมใหเปนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการท่ัวไป 

(MUGSS) สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดอยาง

ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

(MUMIS) สามารถรองรับการใชขอมูลเพ่ือชวยในการบริหารและการตัดสินใจได 

2. เพ่ือใหผูบริหารสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว และนําสารสนเทศไปใชในการวางแผน 

และกําหนดนโยบายของผูบริหาร 

3. เพ่ือลดความซํ้าซอนในการนําเขาขอมูลหรือการถายโอนขอมูลระหวางระบบงาน ซ่ึงทําใหเสียเวลาใน

การเตรียมขอมูลและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได 

4. เพ่ือนําขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูในระบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 โมดูลภายในระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการท่ัวไป  (MUGSS) 

ระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการท่ัวไป  (MUGSS) ประกอบดวยโมดูลตางๆ ดังนี้ 

1. สวนงาน (โครงสรางองคกร) 

2. ขอมูลบุคลากร 



 

NSKnowledge Management [104] 
 

3. ขอมูลหลักสูตร 

4. ขอมูลนกัศึกษา 

5. วิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา 

6. โครงการวิจัย/นําเสนอ/ตีพิมพ 

- โครงการวิจัย 

- ตีพิมพบทความวิจัย(ไมมีโครงการวิจัยรองรับ) 

- การไดรับการอางอิง 

- จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

7. นวัตกรรมและผลงานอ่ืนๆ 

8. การพัฒนาบุคลากร 

9. ใหบริการวิชาการ 

10. คําสั่งแตงตั้ง/กรรมการ 

11. กิจกรรมในรอบป 

12. แผนงาน/โครงการ 

13. ประกันคุณภาพการศึกษา 

14. ระบบอนุมัติ (ขอมูล) 

โดยท่ี MUGSS (MU General Service System) มีสิทธิในการเขาใชงานระบบ 3 ประเภท คือ 

1. สิทธิเจาหนาท่ีสวนงาน 

2. สิทธิผูดูแลระบบสวนงาน 

3. สิทธิผูประกันคุณภาพ 

 โครงสรางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล(MUMIS) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MUMIS) ประกอบดวยโครงสรางตางๆ ดังนี้ 

1. หนวยงาน 

2. บคุลากร 

3. การเรียนการสอน 

4. การพัฒนาบุคลากร 

5. ผลงาน 

6. กิจกรรมในรอบป 

7. รายงานประจําป 

8. แผนงาน โครงการ 
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9. ตัวบงชี้ ตัวชี้วัด 

โดยท่ี MUMIS (MU Management Information System) มีสิทธิในการเขาใชงานระบบ 3 ประเภท คือ 

1. สิทธิสวนบุคคล 

2. สิทธิผูบริหารสวนงาน 

3. สิทธิผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ระบบ MUMIS (MU Management Information System) นี้ สามารถใชดูขอมูลรายงานประวัติการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลในสวนงาน และดูรายงานสถิติตางๆ แยกตามสิทธิ โดยผูบริหารสวนงานจะดูไดเพียงสวนงาน

ตนเอง และผูบริหารมหาวิทยาลัยจะดูไดทุกสวนงาน 

 การใชงานขอมูลตัวบงช้ีและตัวช้ีวัด 

การบันทึกขอมูลตัวบงชี้และตัวชี้วัด จะคลายกับการบันทึกลงในระบบ  MUFIS เดิมท่ีตองมีการกรอกขอมูล

พ้ืนฐานตามตัวชี้วัดตางๆ เชน ตัวชี้วัดของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) ตัวชี้วัดของ สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 0 

 เนนยํ้าการเตรียมความพรอมสําหรับการเย่ียมสํารวจ 

(สมศ. )ฯลฯ รวมท้ังการแนบไฟลขอมูลเพ่ือการตรวจสอบขอมูล

ประกันคุณภาพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย และนางนภัสสร ลาภณรงคชัย ไดแจงผานกิจกรรมใน

ครั้งนี้วา สวนงานตองจัดทําขอมูลใน KPI เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเยี่ยมสํารวจจาก สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) ในวันท่ี 20-22 สงิหาคม 2555 โดยจะตองตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลในระบบฯ การกรอกขอมูลพ้ืนฐานของตัวบงชี้ พรอมแนบไฟลในระบบ ใหเสร็จภายในวันท่ี 15 สงิหาคม 

2555 สวนการบันทึกขอมูลในปงบประมาณตอไป  ใหเริ่มบันทึกขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2555 โดยใหเริ่ม

ทยอยบันทึกในระบบใหมไดเลย  
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วิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินการในงานท่ีปฏิบัติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ

สรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งท่ี 4/2555 ในหัวขอ  “วิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการ

ดําเนินการในงานท่ีปฏิบัต”ิ ในวันอังคารท่ี 21สงิหาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอง 601 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชั ย ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ มาเปน

วิทยากร  

 ชวนคิดชวนคุย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชั ย เริ่มตนกิจกรรมดวยการสอบถามวิธีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของแตละหนวยงาน เชน การประเมินความพึงพอใจ การประเมินการใหบริการฯลฯ  วาแตละหนวยงานมี

วิธีการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางไร ซ่ึงคําตอบท่ีไดรับมีหลากหลาย ดังนี้ 

1. เก็บขอมูลเปนแบบ Likert Scale ตั้งแต 3-5 ระดับ 

2. วิเคราะหขอมูลมีท้ังแบบ ความถ่ี-รอยละ และคาเฉลี่ย-สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมคอยไดใชสถิติข้ันสูง 

3. บางหนวยงานนอกเหนือจากการประเมินในราย  Item แลว จะมีขอคําถามท่ีแยกถามตางหากวา “โดย

ภาพรวมแลวทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด” ซ่ึงการประเมินในภาพรวมนี้ ไมไดคํานวณจากการรวม 

Item ท้ังหมดเขาดวยกันแลวหารดวยจํานวน Item ท้ังหมด ซ่ึงบางครั้งพบวาขอมูลมีการขัดแยงกันเอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชั ย กลาวเพ่ิมเติมวาการเก็บขอมูลของแตละหนวยงานนั้น  

ถาเปนไปได อยากใหเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน คือ เปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ และในการวิเคราะหขอมูล 

ขอใหวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพราะสามารถใชในการตอบขอมูลการประกันคุณภาพได อีกท้ัง

ยังสามารถใชในการเปรียบเทียบเพ่ือหาแนวโนมของขอมูลได ซ่ึงในประเด็นดังกลาว นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร 

ไดกลาวเสริมวา ถาไมเปนการเพ่ิมภาระงานมากเกินไป อยากใหวิเคราะหขอมูลท้ังแบบความถ่ี -รอยละ และ คาเฉลี่ย-

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท้ังนี้เนื่องจากในบางครั้งตองการใชขอมูลแบบความถ่ี-รอยละ และในบางครั้งตองการใชขอมูล

คาเฉลี่ย -สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงทุกคนมีความเห็นตรงกันวาควรจะวิเคราะหขอมูลท้ัง 2 แบบ ซ่ึงผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชยั ไดนําเสนอตัวอยางวิธีการเขียนตารางการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ขอคําถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1. …………………… จํานวน … 

รอยละ ... 

จํานวน … 

รอยละ... 

จํานวน … 

รอยละ... 

จํานวน … 

รอยละ ... 

จํานวน … 

รอยละ... 

... ... 

2. …………………… จํานวน … 

รอยละ ... 

จํานวน … 

รอยละ... 

จํานวน … 

รอยละ... 

จํานวน … 

รอยละ ... 

จํานวน … 

รอยละ... 

... ... 
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 โปรแกรม SPSS คอือะไร 

โปรแกรม SPSS เปนโปรแกรมของคอมพิวเตอรท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือชวยนักวิจัยในเรื่องการเก็บขอมูลและ

การประมวลผลขอมูล การจะนําโปรแกรมนี้มาใชกับงานศึกษาวิจัย ผูใชควรจะมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระเบียบวิธี

วิจัยเปนอยางดี และจะตองเลือกเทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีเหมาะสมมาใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 การกําหนดตัวแปรและรหัสขอมูลจากคําถามในแบบสอบถาม 

ผูใชงานจะตองทําการกําหนดตัวแปรและรหัสขอมูลจากคําถามในแบบสอบถามท่ีใช โดยมีตัวอยางของ

คําถามในแบบสอบถามดังนี้ 

1. คําถามปลายปดท่ีมีคําตอบใหผูตอบเลือกตอบเพียงสองคําตอบ (Dichotomous Question) 

 เชนเพศ   เพศชาย   =  1 

    เพศหญิง  =  2 

 กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร  

2.คําถามปลายปดท่ีมีคําตอบใหเลือกตอบหลายคําตอบ (Multiple Choice Questions) 

 เชนชวงเวลาท่ีทานชอบเรียนมากท่ีสุดคือชวงใด 

 8.00 – 10.00 น. =  1 

 10.00 – 12.00 น.  =  2 

 13.00 – 15.00 น.  =  3 

 15.00 – 17.00 น. =  4 

กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร  

3.คําถามปลายปดท่ีสามารถเลือกคําตอบไดหลายคําตอบ (Checklist Question) 

 เชน ปกติทานใชเวลาวางทําอะไร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 ไปเท่ียวตามสถานเริงรมย 

 ทํากิจกรรมบันเทิงตางๆ 

 ชวยพอแมทํางานบาน 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ………… 

กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 4 ตัวแปร และการบันทึกขอมูลตองปฏิบัติ ดังนี้ 

ถาผูตอบเลือก = 1 

ถาผูตอบไมเลือก = 0 

4. คําถามปลายเปดท่ีคําตอบเปนตัวเลข  

เชน อาย.ุ...35........ป 

กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร  
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5.คําถามท่ีแสดงระดับความมากนอย (Scale Question) 

เชน  การสรุปบทเรียนทุกครั้งทําใหทานเขาใจเนื้อหามากข้ึน 

ความคิดเห็น รหัส 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยท่ีสุด 1 

กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร  

6. คําถามบางคําถามอาจรวมเปนคําถามเดียวกันได หรือทําใหเปนตัวแปรเดียวกันได  

เชนทานเคยขาดเรียนหรือไม 

            ไมเคย  

            ขาดเรียนท้ังหมด ……… ครั้ง 

กรณีนี้ สรางตัวแปรไดท้ังแบบ 1 ตวัแปร และ 2 ตัวแปร  

7.คําถามท่ีไมไดรับคําตอบ (Missing Data) 

7.1 User Missing เชน กรณีผูตอบแบบสอบถามไมตอบขอมูลในขอนั้นๆ หรือคําถามนั้นๆ ไมตอง

ตอบใหใส missing เปน 9, 99, 999, 9999ฯลฯ แลวแตกรณี 

7.2 System Missing (.) เชนกรณีท่ีขอมูลไมครบและผูวิจัยไมไดลงรหัสไว 

 การสรางตัวแปรในโปรแกรม SPSS 

ผูใชงานจะตองทําการสรางตัวแปรท่ีจะใชบันทึกคาของขอมูลลงในโปรแกรม SPSS กอน จึงจะสามารถ

บันทึกขอมูลได  

File New Data 

 คําส่ังพ้ืนฐานท่ีใชงานบอยๆ   

1. คําส่ัง Compute  

คําสั่งนี้ใชสําหรับสรางตัวแปรเปาหมาย ( Target Variable) ข้ึนมาใหม หรืออาจจะสรางแทนท่ีตัวเดิมก็ได 

โดยท่ีตัวแปรเปาหมายเปนฟงกชั่นของตัวแปรเดิม 

Transform Compute Variable 

สูตรการคํานวณดวย SUM =SUM(numexpr,numexpr[,..]) 

สูตรการคํานวณดวย MEAN  = MEAN(numexpr,numexpr[,..]) 
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 2. คําส่ัง Frequencies 

เปนคําสั่งท่ีใชพรรณนาขอมูลเชิงคุณภาพทีละตัวแปร หรือขอมูลท่ีมาจากประชากรเพียงกลุมเดียว และ

ผลลัพธท่ีไดจากการใชคําสั่งนี้จะนําเสนอในรูปของตารางสถิติและตารางแจกแจงความถ่ี 

AnalyzeDescriptive StatisticsFrequencies 

3. คําส่ัง Descriptives 

เปนคําสั่งท่ีใชพรรณนาขอมูลเชิงปริมาณท่ีมาจากประชากรเพียงกลุมเดียว โดยท่ีตัวแปรนั้นมีระดับการวัด

เปนแบบชวงหรือแบบอัตราสวน และผลลัพธท่ีไดจากการใชคําสั่งนี้จะนําเสนอเฉพาะคาสถิติเชิงพรรณนาเทานั้น โดย

จะไมแสดงตารางแจกแจงความถ่ีไวในผลลัพธ  

AnalyzeDescriptive Statistics Descriptives 

เพียงเทานี้ ผูใชงานก็จะสามารถใชโปรแกรม SPSSเบื้องตนในการวิเคราะหขอมูลในงานของตนเองไดแลว  
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู NSKM ครั้งท่ี 1 

การประเมินผลกิจกรรม (AAR) เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา 

       นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผู ลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

NSKM ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2555 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น.  ณ 

หองประชุมชั้น 6 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับการประเมินผลกิจกรรม ( AAR) เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา  

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจกิายน 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หองประชมุ 1110 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ชวนคุย ชวนคิด  

กอนเริ่มกระบวนการ AAR ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดแจงใหทราบวามีคําถามท่ี

เกิดข้ึนภายหลังกิจกรรมฯ ซ่ึงไดตอบคําถามดังกลาวผานทางรายการ NSTV แลว โดยมีสาระของคําถาม/คําตอบ ดังนี ้

1. จะเริ่มตนจัดการความรูในงานประจําไดอยางไร?   

ตอบ ในเบื้องตนคณะกรรมการ KM จะเขาไปใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ แลวหลังจากนั้นก็จะใหแต

ละงานไดลองปฏิบัติดวยตนเอง หากมีปญหาใดก็สามารถขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการ KM ได 

2. องคความรูข้ันไหนท่ีจะสามารถนํามาแลกเปล่ียนกันได? 

ตอบ เราสามารถแลกเปลี่ยนความรูไดทุกเรื่อง เพียงแคเราเห็นความรูนั้นจะเปนประโยชนตอบุคลากรและ

องคกรของเรา ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันไดเลย แตจะแลกเปลี่ยนผานชองทางไหน และวิธีการอยางไรนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง 

3. สามารถนําประสบการณการจัดการความรูท่ีไดรับ มาปรับใชกับคณะของเราไดอยางไร? 

ตอบ สามารถนํามาปรับใชกับบริบทของคณะไดอยางแนนอน เพียงแตวาการปรับใชอยางไรนั้น เปนเรื่องท่ี

บุคลากรในหนวยงานตองมาคุยกัน เพราะแตละหนวยงานยอมมีบริบทของการทํา KM ท่ีแตกตางกันไป 

 AAR: ลองคิด ลองลงมือทํา 

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดเริ่มตนกระบวนการ 

AAR ภายใตกรอบคําถาม ดังตอไปนี้ 

 คาดหมายวาจะเกิดอะไรข้ึน ? 

ผูเขารวมกิจกรรม: 

1. บุคลากรกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมทุกคน 
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2. บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

เพราะเปนการปูพ้ืนฐานความรูดานการจัดการความรูในงานประจํา 

บุคลากร/หนวยงาน: 

1. บุคลากรมีความสุข และรูสึกดีกับการนําการจัดการความรูมาใชในงานประจํา  โดยไมคิดวาเปนการเพ่ิม

ภาระงาน 

2. ผูบริหารทุกระดับใหการสนับสนุนและสงเสริมการนําการจัดการความรูมาใชในงานประจํา 

วิทยากร : 

1. กิจกรรมในครั้งนี้จะไดรับประสบการณตรงเก่ียวกับการนําการจัดการความรูมาใชในการทํางานประจํา 

 อะไรเกิดข้ึนจริง ? 

ปญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรม: 

1. ผูเขารวมกิจกรรมบางคนยังไมเขาใจวิธีการนําการจัดการความรูมาปรับใชในงานประจําของตนเอง 

2. กลุมเปาหมายไมสนใจเขารวมกิจกรรม ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีจํานวนนอย ซ่ึงกลุมเปาหมายของกิจกรรม

ในครั้งนี้มีจํานวน 91 คน แตผูเขารวมจริงมีจํานวน 55 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 60.44 

3. กลุมเปาหมายท่ีจะเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 31 

คน จากท้ังหมด 42 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 73.81 

4. มีการจัดกิจกรรมทับซอนกับกิจกรรมในครั้งนี้ ทําใหกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรงานบริการการศึกษา

ไมไดเขารวมกิจกรรม 

5. รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนลักษณะการนั่งแบบหองเรียน ทําใหมีลักษณะเปนทางการมากเกินไป ไมเหมาะ

ตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหความสนใจของผูเขารวมกิจกรรมลดลง 

การประเมินผล: 

1. การทําแบบประเมินกอนการเขารวมกิจกรรม ( BAR) ใชวิธีการประเมินโดยการสงแบบประเมินทาง  

E-mail ซ่ึงมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 4 คน 

2. การทําแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม ( AAR) ใชวิธีการประเมินโดยการแจกแบบประเมิน ในระหวาง

การลงทะเบียนเขารวม กิจกรรม ซ่ึงมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 32 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรม

ท้ังหมด 55 คน คิดเปนรอยละ 58.18  

3. จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พบวาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

53.1 ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.1 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 18.8 ตามลําดับ 

 ไดเรียนรูอะไร ?  

1. ผูเขารวมกิจกรรมไดมองเห็นตัวอยางประสบการณการนําการจัดการความรูมาใชในงานประจํา รวมถึง

วิธีการ/เครื่องมือการจัดการความรูตางๆ เพ่ือเปนตัวอยางใหสามารถนํามาปรับ/ประยุกตใชกับงานของ

ตนเองได 
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 จะทําอะไรตอไปในอนาคต จึงจะดํารงจุดแข็งและปรับจุดออนได 

1. นํากิจกรรมในครั้งนี้มาถายทอดใหแกผูท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม ผานทางรายการ NSTV ในรูปแบบของไฟล

วีดิโอ 

2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator เพ่ือสรางคุณอํานวย ในการประสานใหเกิดกลุมชุมชน

นักปฏิบัติในงานตางๆ ข้ึน เพ่ือใหเกิดการนําการจัดการความรูมาใชในการทํางานประจําอยางจริงจัง 

3. จัดกิจกรรมในรูปแบบการนั่งแบบลอมวงเพ่ือเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางอิสระ 

และสนุกสนาน และเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน 

4. มีการชี้แจงและทําความเขาใจกับบุคลากรกลุมเปาหมายเก่ียวกับเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม 

รวมท้ังประเด็นท่ีทางผูจัดฯ ตองการใหกลุมเปาหมายไดรับ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

สําหรับกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับ

ผลการประเมินจากกิจกรรมเรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา เพ่ือใหมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน อันนําไปสู

การแกไข/ปรับปรุง และพัฒนาตอไป 
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู NSKM ครั้งท่ี 2 

การประเมินผลกิจกรรม (AAR) อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนท่ี 1 

       นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผู ลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

NSKM ครั้งท่ี 2 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองประชมุ 602 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมใน ครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับการประเมินผลกิจกรรม ( AAR) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนท่ี 1 ท่ีจัดอบรมไป เม่ือวันท่ี 17-18 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ฮิลลไซด 

คันทรีโฮม กอลฟ รีสอรท จั งหวดัปราจีนบุรี  โดยเชิญนางอริยา ธัญญพืช เลขานุการคณะฯ และนางสาวสิริลักษณ  

หยองอนุกูล รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย 

 ชวนคุย ชวนคิด  

กอนเริ่มกระบวนการ AAR ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดแจงใหทราบวามีคําถาม ท่ี

เกิดข้ึนภายหลังกิจกรรม ดังนี้ 

1. คณะฯ จะมีกิจกรรมหรือแนวทางอะไรตอจากนี้เพ่ือตอยอด?   

ตอบ โครงการการจัดการความรู ในปงบประมาณ 2555 จะมีกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการ

ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของสํานักงาน ท่ีจะดําเนินการเพ่ือตอยอดจากกิจกรรมในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการฯ จะ

เปนผูประสานงานใหเกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนในแตละงาน จํานวน 2 เดือน/ครั้ง โดย

มีกลุมเปาหมายนํารองจํานวน 6 งาน 

2. จะมีรุน 2 หรือไม อยากใหไดมาอบรมทุกคน? 

ตอบ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเปนผูอํานวยความสะดวก ( Facilitator) และมีทักษะในการเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงาน

ของตนเองในการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู ซ่ึงมีความตองการบุคลากรเพียงบางสวนท่ีจะทําหนาท่ีเปน

ผูอํานวยความสะดวกในกิจกรรม จึงไมจําเปนตองใหบุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรม 

AAR: ลองคิด ลองลงมือทํา 

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดเริ่มตนกระบวนการ 

AAR ภายใตกรอบคําถาม ดังตอไปนี้ 

 อะไรเกิดข้ึนจริง ? 

ปญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรม: 

1. ผูเขารวมกิจกรรมมาข้ึนรถสาย และสถานท่ีจัดกิจกรรมมีระยะทางท่ีไกลเกินไป ทําใหผูจัดฯ ไมสามารถ

ควบคุมเวลาได และตองปรับกําหนดการในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหม 
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2. ผูจัดฯ ยังไมมีความชัดเจนมากนักในเรื่องการแจงกําหนดการตางๆ แกผูเขารวมกิจกรรม 

3. ผูจัดฯ ไมไดประสานงานในรายละเอียดกับวิทยากรเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชในการทํา

กิจกรรม จึงทําใหเกิดความลาชาและติดขัดบาง 

4. การทํากิจกรรมในบางกิจกรรมใชเวลานานเกินไป 

5. ผูเขารวมกิจกรรมบางคนยังไมมีพ้ืนฐานความรูดานการจัดการความรู ทําใหเกิดปญหาดานการรับรูและ

ความเขาใจ  

การประเมินผล: 

1. การทําแบบประเมินกอนการเขารวมกิจกรรม ( BAR) ใชวิธีการประเมินโดยการสงใบประเมินไปยัง

ผูเขารวมกิจกรรมกอนการจัดกิจกรรม ซ่ึงมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 11 คน จากจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท้ังหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 28.21 

2. การทําแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม (AAR) ใชวิธีการประเมินโดยการแจกใบประเมินภายหลังเสร็จสิ้น

กิจกรรม ซ่ึงมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 32 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 39 คน คิดเปน

รอยละ 82.05 

3. จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พบวาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

62.50 ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.30 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 6.30 ตามลําดับ 

 ไดเรียนรูอะไร?  

1. ผูเขารวมกิจกรรมไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูมากข้ึน รูถึงแนวคิด/แนวทาง/

กระบวนการ/วิธีการจัดการความรู วิธีการถอดบทเรียน และเครื่องมือการจัดการความรูตางๆ ท่ีสามารถ

นํามาใชในงานประจําได 

2. ผูเขารวมกิจกรรมไดเกิดการเรียนรูท้ังตอตัวเอง และเพ่ือนรวมงานมากข้ึน 

3. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูการเปนผูฟงท่ีดี 

4. ผูเขารวมกิจกรรมไดทราบถึงคุณลักษณะคุณอํานวยท่ีดีของคณะพยาบาลศาสตร วาควรมีลักษณะอยางไร 

 จะทําอะไรตอไปในอนาคต จึงจะดํารงจุดแข็งและปรับจุดออนได 

1. ควรมีการชี้แจงและทําความเขาใจแกบุคลากรในชองทางตางๆ ใหมากข้ึน เก่ียวกับเนื้อหาและรูปแบบ

ของกิจกรรม รวมท้ังจุดประสงคของผูจัดฯ กอนการเขารวมกิจกรรม เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

2. ผูจัดฯ ควรมีความชัดเจนใหมากข้ึนในการแจงกําหนดการตางๆ แกผูเขารวมกิจกรรม 

3. ผูจัดฯ ควรเก็บการจดบันทึกตางๆ ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกไว เพ่ือนํามาวิเคราะหใหเห็นถึงความ

คิดเห็น/ความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตางๆ ใหสอดคลอง

กับผูเขารวมกิจกรรมมากยิ่งข้ึน 

4. ผูจัดฯ ควรดําเนินการประสานกับทางโรงแรมในเรื่องเอกสารทางการเงินตางๆ ใหแลวเสร็จกอนวันเดินทาง

กลับ เพ่ือปองกันขอผิดพลาดตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  



 

NSKnowledge Management [115] 
 

5. ผูจัดฯ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูดานการจัดการความรูเพ่ิมเติม เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานความรู

ใหกับกลุมเปาหมายกอนการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือใหเกิดการรับรูท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. ผูจัดฯ อาจจัดกิจกรรมสันทนาการ เชน กิจกรรมคาราโอเกะ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากร 

และเพ่ือความสนุกสนาน และความรูสึกผอนคลายดวย 

7. ผูจัดฯ ควรชวยเดินสํารวจผูเขารวมกิจกรรมวาทํากิจกรรมเสร็จหรือยัง เพ่ือจะไดประสานงานกับวิทยากร 

ซ่ึงจะทําใหการบริหารจัดการเวลามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 สําหรับกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับ

ผลการประเมินจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนท่ี 1 เพ่ือใหมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน อันนําไปสู

การแกไข/ปรับปรุง และพัฒนาในครั้งตอไป 
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู NSKM ครั้งท่ี 3 

การประเมินผลกิจกรรม หรือ AAR จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนท่ี 2 

       นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผู ลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

NSKM ครั้งท่ี 3 เม่ือวันศุกรท่ี 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หองประชมุ 602 คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือการประเมินผลกิจกรรม  หรือ AAR 

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนท่ี 2 ท่ีจัดอบรมไป เม่ือวันท่ี 28-29 มกราคม 2555 ณ โรงแรม  

ฮอลิเดย อินน  รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในการพูดคุยกันในครั้งนี้ ท่ีประชุมไดแลกเปลี่ยนกันใน

หลากหลายมุมมอง โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดเริ่มตนกระบวนการ AAR ภายใตกรอบ

คําถาม ซ่ึงสรุปไดดังนี ้

 อะไรเกิดข้ึนจริงในการอบรม KM Facilitator รุนท่ี 2? 

จากการอบรม KM Facilitator รุนแรก ทําใหพบปญหาหลายๆ อยางในการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงผูจัดอบรม 

ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหา โดยไดพยายามปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ แต ยังไมสามารถควบคุมกิจกรรม/เหตุการณ/ปญหาได ซ่ึงปญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้ ไดแก 

1. ผูเขารวมอบรม มีปญหาเกิดข้ึนดังนี้ 

1.1 การแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อการเขารวมกิจกรรม การแจงถอนตัวของผูเขารวมกิจกรรม ในเวลา

กระชั้นชิด ทําใหผูจัดฯ ตองแกไขเอกสารตางๆ และตองติดตอประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของใหม  ทําใหการทํางานมี

ความซํ้าซอนและเสียเวลามาก  

1.2 ผูเขารวมอบรมสวนหนึ่งยังไมมีพ้ืนฐานความรูในเรื่องการจัดการความรูท่ีดีพอ ทําใหเกิดปญหา

ดานการรับรูและความเขาใจ จึงทําใหไมเขาใจในสิ่งท่ีวิทยากรตองการสื่อถึง 

1.3 วินัยของผูเขารวมอบรม ในเรื่องความรับผิดชอบและความตรงตอเวลา ในวันเดินทาง ไมไดแจง

ลวงหนาเก่ียวกับการข้ึนรถนอกเสนทาง การมาข้ึนรถสาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางใหมในเวลากระชั้น

ชิด ทําใหผูจัดอบรมไมสามารถควบคุมเวลาได ตองปรับกําหนดการในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหม และในเชาวันท่ีสอง

ของการสัมมนา ผูเขารวมอบรมมาเขารวมกิจกรรมชากวากําหนดการถึง 30 นาที ทําใหวิทยากรตองรอนาน 

 2. ผูจัดอบรม พบปญหาเกิดข้ึน ดังนี้ 

  2.1 ไมไดสํารวจโรงแรมกอนการจัดกิจกรรม ทําใหเกิดปญหาเรื่องหองพักท่ีไมถูกใจผูเขารวมอบรม 

และหองน้ําบริเวณหองประชุมท่ีมีไมเพียงพอสําหรับผูเขารวมอบรมท่ีมีจํานวนมาก  
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  2.2 การจัดโตะรับประทานอาหาร เนื่องจากจํานวนผูเขารวมอบรมไมถึงเกณฑท่ีทางโรงแรมกําหนด

ไว ทําใหตองรับประทานอาหารแบบจัดเปนโตะๆ ละ 9 คน แทนการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต ทําใหผูเขารวม

อบรมรูสึกอึดอัด ไมสะดวกในการรับประทานอาหาร รวมท้ังรสชาติอาหาร-อาหารวางไมคอยถูกปาก 

  2.3 เกิดกิจกรรมใหมๆ ท่ีนอกเหนือจากกําหนดการ จึงทําใหการเตรียมความพรอมของผูจัดฯ ยังทํา

ไดไมดีนัก เชน การทัศนศึกษานอกสถานท่ี เปนตน 

 การประเมินผล   

จากการประเมินผลของผูเขารวมกิจกรรม พบวา 

1. การทําแบบประเมินกอนการเขารวมกิจกรรม ( BAR) และการถอดบทเรียน Key Success Factor ใช

วิธีการประเมินโดยการสงใบประเมินไปยังผูเขารวมกิจกรรมกอนการจัดกิจกรรม พบวา มีผูตอบแบบประเมิน  BAR 

กลับมาจํานวน 13 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 34 คน คิดเปนรอยละ  38.24 และมีผูตอบขอมูลการ

ถอดบทเรียน Key Success Factor จํานวน 4 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 34 คน คิดเปนรอยละ  

11.76 ผลการประเมิน BAR พบวา ผูเขารวมอบรมมีการใชเครื่องมือในการจัดการความรูคอนขางนอย และบางคน

ยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรูไมมากพอ  

2. การทําแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม (AAR) ใชวิธีการประเมินโดยการแจกใบประเมินภายหลังเสร็จสิ้น

กิจกรรม ซ่ึงมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 30 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 34 คน คิดเปนรอยละ 88.24 

ผลการประเมิน AAR พบวา  ผูเขารวมอบรมมีความเขาใจเรื่องการจัดการความรูมากข้ึน เขาใจใน บทบาทของ 

Facilitator และมองเห็นภาพของการทํา KM ชัดเจนข้ึน สิ่งท่ีผูเขารวมอบรมอยากใหทีมผูจัดอบรมปฏิบัติในกิจกรรม

ครั้งตอไปคือ การนําประสบการณจริงของการทํา KM มาเลาสูกันฟง การเชื่อมโยงการทํา KM กับกลุม CoP เพ่ือให

เกิดกลุม CoP ข้ึนในภาควิชาฯ/คณะฯ รวมท้ังการทบทวนความรูเรื่อง KM สําหรับคนท่ีไมเคยรู 

 ไดเรียนรูอะไร ? และจะทําอะไร? ตอไปในอนาคต 

จากการอบรมในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมอบรม และผูจัดอบรม ไดเรียนรูสิ่งตางๆ ดังนี้ 

1. มีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูมากข้ึน  

2. เกิดการเรียนรูท้ังตอตัวเอง และเพ่ือนรวมงานมากข้ึน 

3. ไดทราบถึงคุณลักษณะคุณอํานวยท่ีดีของคณะพยาบาลศาสตร คือ สรางความไววางใจ (Trust) ใสใจซ่ึงกัน

และกัน และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

4. ไดเรียนรูบทบาทของคุณอํานวยท่ีดี 

ผูจัดอบรม ไดวางแผนการทํางานในครั้งตอไป เพ่ือปองกันขอผิดพลาด ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธกําหนดการเดินทาง กําหนดการจัดกิจกรรม และคูพัก เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับทราบ

ตรงกัน รวมถึงชีแ้จง/ทําความเขาใจ เก่ียวกับเนื้อหา รูปแบบของกิจกรรม และจุดประสงคของผูจัดอบรม กอนการ

เขารวมกิจกรรม ใหแกผูเขารวมกิจกรรมในชองทางตางๆ มากข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 
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2. กําหนดระยะเวลาใหแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อการเขารวมกิจกรรม คูพัก และการเดินทางของผูเขารวม

กิจกรรม/วิทยากรท่ีแนนอน เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น 

3. สํารวจโรงแรมกอนการจัดกิจกรรม รวมถึงการเลือกหองพัก หองรับประทานอาหาร และการจัดโตะ

รับประทานอาหารใหเหมาะสม 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูดานการจัดการความรูเพ่ิมเติม เพ่ือปูพ้ืนฐานความรูใหกับกลุมเปาหมาย

กอนการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือใหเกิดการรับรูท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สําหรับกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

เก่ียวกับผลการประเมินจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนท่ี 2 เพ่ือใหมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน อัน

นําไปสูการแกไข/ปรับปรุง และพัฒนาในครั้งตอไป และเปนขอสังเกตในการเตรียมการประชุมในรูปแบบของ KM 

หรือการประชุมอ่ืนๆ ตอไป 
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู NSKM ครั้งท่ี 4 

เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม  

เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร” 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผู ลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

NSKM ครั้งท่ี 4 เม่ือวันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หองประชมุ 602 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลาย

เอกสาร” โดยเชิญนางสาวอัญชลี เพลินมาลัย และนางเบญจวรรณ คุมพงษพันธุ มาเปนวิทยากร และนางสาวศรีสุดา 

คลายคลองจิตร เปนผูดําเนินรายการ มีตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนจากแตละงานรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพ่ือให

การแลกเปลี่ยนเรียรูมีบรรยากาศแบบเปนกันเองจึงจัดจัดท่ีนั่งเปนวงกลม จํานวน 40 ท่ีนั่ง มีรายละเอียดดังนี ้

คําถามท่ีใชในกิจกรรม: 

1. ท่ีไปท่ีมาของการไปอบรมเรื่องการบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร  

2. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพควรเปนอยางไร 

3. ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสารแบงเปนก่ีประเภท 

4. ระยะเวลาของการจัดเก็บเอกสารอยางไรบาง 

5. กําหนดเวลาการทําลายเอกสารโดยปกติจะตองทําเม่ือไหร 

6. การทําลายเอกสารมีข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 

7. ถามงานบริหารจัดการ วาปกติทางงานบริหารจัดการจะสงหนังสือมาขอใหทําลายเอกสารเม่ือ ใด และ

หนวยงานจะตองปฏิบัติอยางไร 

8. พอเราไดรับรูมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสารแลว เราไดเอามาประยุกตกับงาน

ของเราอยางไร 

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม: 

การจัดเก็บเอกสาร 

- การจัดแยกหมวดหมูเอกสารตามหัวขอเรื่อง 

- บัญชีคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟม 

- ระยะเวลาการเก็บเอกสาร 

- ตัวอยางบัญชีคุมรายละเอียดเรื่องเขาแฟมฯ 
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การทําลายเอกสาร 

- บัญชีทําลายเอกสาร 

- ตัวอยางบัญชีหนังสือขอทําลาย  
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู NSKM ครั้งท่ี 5 

ประเมินผลกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม ครั้งท่ี 1/2555  

เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

NSKM ครั้งท่ี 5 เม่ือวันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.30-16.00 น. ณ หองประชมุ 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมใน ครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันเก่ียวกับการประเมินผลกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม ครั้งท่ี 1/2555 เรื่อง การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสาร

และการทําลายเอกสาร ซ่ึงจัดข้ึนในวันเดียวกันนี้ 

 AAR: ลองคิด ลองลงมือทํา 

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย เริ่มตนกระบวนการ 

AAR ภายใตกรอบคําถาม ดังนี้ 

 คาดหมายวาจะเกิดอะไรข้ึน ? 

ผูเขารวมกิจกรรม: 

1. บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมเปนตัวแทนท่ีมาจากทุกหนวยงานของคณะพยาบาลศาสตร 

2. บุคลากรอ่ืนๆ ท่ีไดอบรมในเรื่องเดียวกันนี้ (ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา) เขารวมแบงปนประสบการณ 

3. ผูท่ีมีประสบการณการทํางานดานสารบรรณโดยตรงเขารวมแบงปนประสบการณ 

วิทยากร : บุคลากรท่ีไปอบรมเรื่องการบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร ท่ี

มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2 ทาน มาแบงปนประสบการณใหกับบุคลากรท่ีไมไดเขารับการอบรมฟง 

 อะไรเกิดข้ึนจริง ? 

ผูเขารวมกิจกรรม: 

1. เปนตัวแทนท่ีมาจากหนวยงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร แตก็มีบางหนวยงานท่ีไมไดสงบุคลากร

เขารวมกิจกรรม 

2. บุคลากรท่ีไดอบรมในเรื่องเดียวกันท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาไดเขารวมแบงปนประสบการณทุกคน 

3. ผูท่ีมีประสบการณการทํางานดานสารบรรณจากงานบริหารจัดการ ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณโดยตรง

เขารวมแบงปนประสบการณ 

ปญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรม : 
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1. รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนลักษณะการนั่งเปนวงกลม เพ่ือไมใหเปนทางการมากเกินไป และเหมาะตอ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู แตพบวาทําใหผูเขารวมกิจกรรมบางทานรูสึกวาไมคอยสะดวกสบายเทาท่ีควร  

2. มีผูท่ีไมไดแจงรายชื่อลวงหนามาเขารวมกิจกรรมจํานวนหลายทาน และก็มีบางทานท่ีแจงรายชื่อ

ลวงหนาแตไมมาเขารวมกิจกรรม 

การประเมินผล: 

1. การทําแบบประเมินกอนการเขารวมกิจกรรม ( BAR) ใชวิธีการประเมินโดยการสงแบบประเมินทาง E-

mail ซ่ึงมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 6 คน 

2. การทําแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม ( AAR) ใชวิธีการประเมินโดยการแจกแบบประเมิน ใน

ระหวางการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ซ่ึงมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 25 คน จากจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท้ังหมด 33 คน คิดเปนรอยละ 75.76  

3. จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พบวาอยูในระดับมาก  

 ไดเรียนรูอะไร ?  

1. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูหลักการของการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสารท่ีเปนระบบและ

ถูกตอง และสามารถนํามาปรับ/ประยุกตใชกับงานของตนเองได 

2. กิจกรรมในครั้งนี้ผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการแบงปนความรูเปนอยางมาก ทําใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวาง บรรยากาศดีและเปนกันเอง 

 จะทําอะไรตอไปในอนาคต จึงจะดํารงจุดแข็งและปรับจุดออนได 

1. ควรจัดกิจกรรมตอเนื่องในเรื่องของงานสารบรรณ เพราะเปนเรื่องท่ีทุกหนวยงานตองทํา และยังมีบาง

ประเด็นท่ีผูปฏิบัติงานยังไมทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติงานใหม เชน การออกเลขท่ีหนังสือ วิธีการ

เขียนหนังสือราชการท่ีถูกตองฯลฯ  

2. เรื่องเอกสารการเงินเปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เห็นควรท่ีจะจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้

ใหกับผูปฏิบัติงานท่ียังไมทราบดวย 

สําหรับกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับ

ผลการประเมินจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม  เพ่ือใหมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน อัน

นําไปสูการแกไข/ปรับปรุง และพัฒนาตอไป 
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู NSKM ครั้งท่ี 6 

เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

NSKM ครั้งท่ี 6 เม่ือวันจันทรท่ี 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.30-13.00 น. ณ หองประชมุ 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม 

“Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555” โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย 

ไดนําเสนอผลการ AAR ในป 2554 ท่ีผานมา สรุปไดดังนี ้

กระบวนการดําเนินงาน: 

1. ผูเกษียณเขารวมกิจกรรม จํานวน 5 ทาน 

2. การจัดเวทีแบบนั่งโซฟา ทําใหบรรยากาศดูสบายๆ ไมเปนทางการ 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนลักษณะเรื่องเลา (Story Telling) โดยมีพิธีกร 2 คน ตั้งคําถามใหตอบ  

4. มีพิธีมอบของท่ีระลึกใหกับผูเกษียณอายุราชการ (บูเกติดเสื้อ , กรอบรูป) 

การประเมินผล: 

1. มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 42 คน และมีผูท่ีตอบแบบประเมินจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 59.5 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 64 

คําถามท่ีใชในกิจกรรม: 

1. ความในใจท่ีทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาล (ประวัติการเปนอาจารย) 

2. เคล็ดไมลับท่ีอาจารยใชในการสอนนักศึกษาท่ีทํางานไมเปนเลยใหมีความรูจนเปนพยาบาลได (ปนดินให

เปนดาว) 

3. แนวทาง/หลักการท่ีอาจารยใชในการทํางาน 

4. ประสบการณการเรียนการสอนตั้งแตเริ่มสอนกับปจจุบันมีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร (ซ่ึงมี

ความแตกตางท้ังนโยบายของคณะฯ เชน การประกันคุณภาพฯลฯ หลักสูตร และนักเรียน  เปนตน) 

5. ความประทับใจ/ความภาคภูมิใจท่ีอยากบอกกับนองๆ ในการเปนอาจารยพยาบาล 
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ส่ิงท่ีไดเรียนรูอะไร:  

1. รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลาในการจัดกิจกรรม การจัดเวที ชื่องาน และของท่ีระลึกมีความเหมาะสมแลว 

จึงยังคงใชกับกิจกรรมในปตอๆ ไป 

2. ควรสลับลําดับการพูดของผูเกษียณอายุราชการ แตยังคงใชคําถามเดียวกันหมด  

3. ผูดําเนินรายการควรมีการทวนคําถามใหกับผูเกษียณอายุราชการ 

4. ผูดําเนินรายการมีการแจงกําหนดการใหกับผูเขารวมกิจกรรมภายในงานไดรับทราบ (การเลาประสบการณ

ของผูเกษียณอายุราชการ การถามคําถามของผูเขารวมกิจกรรม) 

5. ผูดําเนินรายการควรควบคุมเวลาในการพูดของผูเกษียณอายุราชการใหอยูในเวลาท่ีเหมาะสม  

6. มีการจัดเตรียมไมโครโฟนใหกับผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถามคําถามได 

7. ควรมีการกระตุนใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน (ผูบริหารและอาจารยใหม)  โดยการ

ประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เพ่ิมข้ึน 

8. ใหผูเขารวมกิจกรรมไดกลาวความรูสึกตอผูเกษียณอายุราชการหลังจากผูเกษียณอายุราชการพูดจบ  

9. มีการเผยแพรกิจกรรม ในรูปแบบ VDO ทางเว็บไซต และ NSTV 

สรุปการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้  ไดมีการปรึกษาหารือกันถึงกิจกรรม “Share & Learn: คุยเพลินๆ 

กับครูผูมากปรสบการณ ป 2555 ” ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันพุธท่ี 12 กันยายน 2555 เวลา 13.30-16.00 น. หองประชมุ 

1111 ซ่ึงสามารถสรุปรูปแบบการจัดกิจกรรมไดดังนี้  

1. รูปแบบเวที  ใชโซฟา จํานวน 5 ท่ีนั่ง โดยใหผูดําเนินรายการนั่งแยก  

2. ชื่อการจัดงาน  ใชชื่อวา “ Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555” 

3. ผูดําเนินรายการคือ  ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท  

4. กลุมเปาหมายคือ  ผูบริหารทุกระดับ คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร 

5. ของท่ีระลึกคือ  รูปภาพของอาจารยท้ัง 4 คน ใสกรอบรูป จํานวน 4 ชิ้น   

และบูเกดอกกันภัยมหิดล จํานวน 4 ดอก 

6. เครื่องดื่ม  จัดน้ําชาบรรจุกลองพรอมอาหารวาง  

รายช่ือผูเกษียณท่ีตอบรับการเขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารยฉวีวรรณ  โพธิ์ศรี  

2. รองศาสตราจารยสุวิมล  กิมป 

3. รองศาสตราจารยสุคนธ  ไขแกว  

4. รองศาสตราจารยสุธีรา  ฮุนตระกูล  
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คําถามท่ีจะใชในกิจกรรมคือ  

1. ความในใจท่ีทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาล (ประวัติการเปนอาจารย) 

2. เคล็ดไมลับท่ีอาจารยใชในการสอนนักศึกษาท่ีทํางานไมเปนเลยใหมีความรูจนเปนพยาบาลได  

(ปนดินใหเปนดาว) โดยใหเรียงลําดับการตอบคําถามดังนี้ 

- รองศาสตราจารยฉวีวรรณ  โพธิ์ศรี    (การสอนในระดับ พย.บ. ชั้นป 2)  

- รองศาสตราจารยสุคนธ   ไขแกว     (การสอนในระดับ พย.บ. ชั้นป 3)  

- รองศาสตราจารยสุธีรา  ฮุนตระกูล    (การสอนในระดับ พย.บ. ชั้นป 4) 

- รองศาสตราจารยสุวิมล  กิมป  (การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. แนวทาง/หลักการท่ีอาจารยใชในการทํางาน 

4. ความประทับใจ/ความภาคภูมิใจท่ีอยากบอกกับนองๆ ในการเปนอาจารยพยาบาล 
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กิจกรรมกลุม KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งท่ี 1  

นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดประชุมกลุม KM Facilitator สายสนับสนุน

วิชาการ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันจันทรท่ี 16 มกราคม 2555 เวลา 11.00-13.00 น. ณ หองประชมุ 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17-18 

ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ฮิลลไซด คันทรีโฮม กอลฟ รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดสอบถามผูเขารวมประชุม ภายหลังเขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ KM Facilitator รุนท่ี 1 วาไดดําเนินการหรือวางแผนท่ีจะดําเนินการในเรื่องอะไรตอไป ซ่ึงผูเขารวมประชุม

สวนใหญยังไมไดดําเนินการอะไรตอ แตไดมีการถายทอดความรูท่ีไดรับใหกับบุคลากรในงานของตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ี

ไดรับจากการอบรม รวมท้ังไดถอดบทเรียนสิ่งท่ีไดเรียนรูออกมา และสงใหกับคณะกรรมการฯ แตอยางไรก็ตาม  

มีผูเขารวมประชุมบางทานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมวางแผนการดําเนินงานในงานของตนเอง เชน 

นายสิริชัย เสือสอสิทธิ์ กลาววา อยากใหมีการตอยอดกิจกรรม R2R ซ่ึงหลังจากกลับมาแลว ไดมีความคิดท่ี

จะทํา Guideline หรือคูมือการทํางานดานงานชางประเภทตางๆ เชน ชางไมฯลฯ เนื่องจากหากมีบุคลากรใหมท่ีอยู

ในสาขาอ่ืนๆ เขามาทํางานก็จะสามารถทํางานตอไปได โดยใชคูมือการปฏิบัติงานนี้ และคิดวาควรสรางบรรยากาศใน

การพูดคุยใหมากข้ึน เชน การจัด Morning Talk เปนตน 

นางกอบกุล เลาหิตกุล  กลาววา อยากทํากลุม CoP ในหลายๆ กลุมท่ีมีความเฉพาะ เชน กลุมการสื่อสาร 

กลุมงานสารบรรณ เปนตน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดใหขอคิดเห็นวา คณะกรรมการฯ อยากจะผลักดันใหเกิด

กลุม CoP ในสายสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงการประชุมในวันนี้ ก็เพ่ือใหทุกคนไดรวมกันคิดวาจะทําอะไรตอไปภายหลังเขา

รับการอบรมฯ และคิดวาบางคนยังมองไมออกวาเราจะทําอะไรตอไป เพราะจากผลการประเมิน AAR พบวาบางคนยังมี

พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับ KM ไมแนนพอ ดังนั้น จึงขอมอบหนังสือ การจัดการความรู ฉบับ KM Inside ใหกับผูเขารวม

ประชุม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรูตอไป พรอมกับไดแจงถึงแผนการดําเนินงานดานการ

จัดการความรูของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปงบประมาณ 2555 ซ่ึงมี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอม คณะกรรมการฯ ไดมีการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร โดยไดจัดการอบรม/ให

ความรูในเรื่องการจัดการความรูใหกับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานความรู  โดยใน

ปงบประมาณ 2553 ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดบทเรียน: จากแนวคิดสูการปฏิบัติ” ใหกับบุคลากรท้ัง

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และในปงบประมาณ 2554 ไดจัดการอบรมใหกับบุคลากรสาย สนับสนุน
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วิชาการโดยเฉพาะ จํานวน 2 กิจกรรม  คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  “เรื่องเลาเราพลัง : การจัดการความรู ในงาน

ประจํา” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล”    

2. การกําหนดประเด็นการทํา KM โดยใหแตละงานกําหนดประเด็นท่ีตองการทํา KM ซ่ึงในประเด็นนีจ้ะไดรวม

แลกเปลี่ยนกันในการประชุมครั้งนี้ 

3. การตั้งทีม KM โดยใหแตละงานกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละบุคคล รวมถึงการตั้งกฎ กติกาของทีม  ซ่ึง

จะดําเนินการในชวงเดือน มกราคม 2555 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหแตละงานจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 ครั้ง/เดือน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นปญหา/ประเด็นท่ีตองการพัฒนา เพ่ือใหไดผลงานออกมาอยางนอย 1 เรื่อง ซ่ึง

จะดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2555 

5. การนําความรูไปทดลองใช โดยใหแตละงานนําผลงานของตนเองไปทดลองปฏิบัติจริง ซ่ึงจะดําเนินการ

ในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2555 

6. สรุปและประเมินผล โดยใหแตละงานสรุปและประเมินผลการทํา KM ซ่ึงจะดําเนินการในชวงเดือน

สงิหาคม 2555 

โดยในข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ จะมีคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู

เปนผูคอยใหคําปรึกษา   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย  กลาววา เนื่องจากมีบุคลากรท่ีดําเนินงานดานการจัดการ

ความรูนอย จึงคิดวาในแตละงานควรจะมี “คุณอํานวย” ในงาน เพ่ือใหเกิดกลุม CoP ของงานข้ึน ซ่ึงอยากใหบุคลากรใน

แตละงานไดรวมกันคิดวาจะทําอะไรตอไป โดยให “KM เนียนอยูในเนื้องานประจํา” หรือทํา KM ในงานท่ีตองทําประจํา

อยูแลว และอยากใหนําสิ่งท่ีไดคิดนี้กลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกันกับบุคลากรในงานของตนเอง จนสุดทายขอใหไดชิ้นงาน

ออกมา และอยากใหนําชิ้นงานนั้นไปทดลองปฏิบัติ และนําผลมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอีกครั้งวาไดผลเปนอยางไร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดยกตัวอยางแบบฟอรมการเขียนโครงการ /กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพงาน ท่ีไดจากการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพ วาเปนแบบฟอรมเก่ียวกับการพัฒนางานท่ีนาสนใจ 

จึงไดนํามาใชเปนตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนางาน โดยไดยกตัวอยางการเขียนโครงการเพ่ือการพัฒนางาน เรื่อง 

“การใชแบบประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบออนไลน ” ซ่ึงไดนํากระบวนการ KM เขามาใช มีการทดลองปฏิบัติจริง 

และไดผลดี มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเขารวมประชุมทานอ่ืนๆ ดวย ในโครงการดังกลาว ไดใช Google 

Document ในการสรางเปนแบบประเมิน Online และ นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ซ่ึงเปนผูรวมโครงการอีก

คนหนึ่ง กลาววาจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยการนํา Google Document เขามาใชนั้น ทําใหการ

ทํางานงายข้ึน รวดเร็วข้ึน และโปรแกรมดังกลาวสามารถใชงานไดจริงและใชงานงายอีกดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย กลาววา ไมอยากใหเปนการทํางานใหม เพียงแคเพ่ิมกระบวนการ 

KM เขามาในกระบวนการทํางานเทานั้น อยากใหทุกคนไดทํา เพราะจะเปนประโยนตอท้ังตนเองและองคกรดวย 
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นางจรินทิพย อุดมพันธุรัก กลาววา งานพัฒนานักศึกษาก็ทําการประเมินออนไลน โดยใช Google Document 

เหมือนกัน ซ่ึงคิดวาไดผลลัพธคือการลดข้ันตอนการทํางาน แบบฟอรมการประเมินมีความสวยงาม ซ่ึงทําใหรูสึกพึงพอใจ 

นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ไดเสนอวาประเด็นท่ีตองการทํา KM อาจจะเปนปญหาท่ีพบเจอมากท่ีสุด

ก็ได โดยนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในงานวามีปญหาอะไร แลวชวยกันคิดวาจะแกไขปญหาอยางไร แตท้ังนี้ ขอให

คิดถึงความเปนไปไดดวย และอยากใหมีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบดวยวาไดผลหรือไม ซ่ึงเรื่องบางเรื่องเพียงแคปรับ

กระบวนการทํางาน ก็สามารถทําใหการทํางานดีข้ึน งายข้ึน สะดวกข้ึนได เชน งานการเงิน งานท่ีเก่ียวกับระยะเวลา  

เปนตน และเม่ือแตละงานไดพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในแตละครั้งแลว อยากใหนําสิ่งท่ีไดจากการพูดคุยกันนั้น 

เขียนไวบน Blog ในเว็บไซตการจัดการความรู เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

นายนุกูล มวงโมรี กลาววา ตนเองก็ไดมีการพัฒนางาน โดยไดพัฒนาระบบ NS-PR: เว็บไซตงาน

ประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร ข้ึนมา เพ่ือรับเรื่องท่ีตองการจะใหประชาสัมพันธ ซ่ึงจะทําใหการสง

เรื่องเพ่ือประชาสัมพันธสะดวก รวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงเปนการทํา KM โดยไมรูตัว 

นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ยังไดเชิญชวนใหผูเขารวมประชุมสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซต

การจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือใหทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความรู/ประสบการณ ซ่ึงกันและกันได และเพ่ือใชสําหรับกา

นําเสนอความกาวหนาจากการประชุมกลุมเพ่ือการพัฒนางานอีกดวย สําหรับรายละเอียดและวิธีการสมัครจะแจงใหทราบตอไป 

กิจกรรมท้ิงทาย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดกลาววาการประชุมในครั้งนี้เปนตัวอยางหนึ่งของการทํากลุม 

CoP ในงานของตนเอง ซ่ึงไดตั้งคําถามใหกับผูเขารวมประชุมวา ในการประชุมครั้งนี้ ใครมีบทบาทอะไรคุณอํานวย/คุณลขิติ/

คุณกิจ โดยใหผูเขารวมปะชุมไดชวยกันตอบ เพ่ือใหทุกคนมองเห็นตัวอยางท่ีชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตใชในแตละงาน 

สําหรับกิจกรรมในวันนี้ ทําใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับงานท่ีตองการพัฒนา โดยการนํา

กระบวนการ KM เขามาใช เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอท้ังตนเอง และผูอ่ืนตอไป 
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งท่ี 2 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM 

Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ เม่ือวันศุกรท่ี 20 มกราคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หองประชมุ 1002-3 คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดเขารวมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 1” ณ โรงแรม ฮิลลไซด คันทรีโฮม 

กอลฟ รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือวันท่ี 17–18 ธันวาคม 2554 ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตรไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย 

นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มา

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมท้ังติดตามผลการนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปใชในการดําเนินงานของแตละงาน  

กอนเริ่มเขาสูบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากรไดบรรยายเรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซ่ึง

ประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก  

มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  

โดยวิทยากรไดเนนมาตรฐานท่ี 3 ท่ีวา การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลย ีเปนปจจัยสําคัญของการ

พัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเขาถึงปจจัย และเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะ

นํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพ

การแขงขันของประเทศ ซ่ึงวิทยากรไดกลาววา การจัดการความรูไมไดเปนการทําเพราะถูกสั่งการแตเปนการทํางานท่ี

เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตองมีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชน ท้ัง

ในสวนภูมิปญญาทองถ่ินและประเทศ เพ่ือสรางสังคมฐานความรู และจะตองมีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดย

ใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือ รวม

พลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู และตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ท่ีกลาววา ควรมีการจัดการ

เรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงในเรื่องของการวิจัยนี้ ไมใช

เฉพาะการวิจัยของอาจารย แตสิ่งสําคัญคือการวิจัยของสถาบัน ในงานของแตละงาน และเม่ือทําวิจัยแลวเสร็จ ก็จะตองมี

ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร แต

โดยท่ัวไปแลวผูท่ีอานจะไมคอยเขาใจ ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปสามารถเขาใจได และถายทอดความรูนั้น สูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน นอกจากนี้ ผูบริหารตองมีการถายทอดความรูและสงเสริม/พัฒนาผูรวมงานเพ่ือให
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สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันอยางเต็มศักยภาพ และทายท่ีสุดการทํางานจําเปนตองมีการสรางเครือขาย 

เพ่ือนชวยเพ่ือน ดังนั้นจึงควรมีการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

กิจกรรม During Action Review (DAR) 

วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมตอบประเมิน DAR ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. หลังจากการแลกเปล่ียนเรียนรูการเปนคุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตร ทานไดมีการนํา 

“เครือ่งมือ KM” ไปใชในงานท่ีรับผิดชอบของทานอยางไรบาง 

- สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ KM Facilitator” ประมาณ 1 หนากระดาษ  และสงใหเพ่ือนรวมงาน

ใน E-mail ของแตละคน พรอมท้ังสงใหคณะกรรมการ KM 

- การควบคุมอารมณ พยายามเปนผูฟงท่ีดีตอผูรวมงาน/ผูบังคับบัญชา 

- เขาใจในบทบาทหนาท่ีของตัวเองไดมากข้ึน 

- ใหมีการแสดงความคิดเห็น และวิธีการปรับปรุงในการทํางาน 

- ใหมีการแสดงทัศนคติในงานท่ีตนรับผิดชอบอยู 

- ไดปรับเปลี่ยนแบบประเมินจากกระดาษ A4 ไปทําใน Google Document เปลี่ยนจากเอกสารเปน

ลิงค เพ่ือตอบแบบสอบถามแทน 

- พยายามลดข้ันตอนการทํางาน 

- จัดหมวดหมูการทํางาน 

- แกไขปญหาตางๆ ภายในงาน 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

- ไดนําเครื่องมือ BAR, AAR, Dialogue มาใช ในกรณีของการจัดสัมมนาหลักสูตร หรือจัดพิธีการตางๆ 

หรือจูงใจ เชิญชวนใหบุคลากรในงานใหมีความตื่นตัวในการทํา KM 

- BAR, AAR 

- ไดใช AAR มากข้ึน ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง เพ่ือการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไปใหดีข้ึน 

- มีการใช Dialogue มากข้ึน คือการรับฟงผูอ่ืนดวยความรูสึกอยากฟงจริงๆ 

- นํา BAR, AAR กลับมาใชในหนวยงานกอน 

- ทําหนาท่ีเปนคุณอํานวยเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องท่ีเก่ียวกับเกณฑการใหคะแนนการประเมินผล

การปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสูความยุติธรรมและโปรงใส 

- เตรียมถายทอดความรู ประสบการณท่ีชํานาญใหผูรวมงาน 
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- ยังไมไดนํามาใช เพราะพอกลับมาท่ีคณะก็ตองมาทํางานประจํา ยังคงใชวิธีการทํางานแบบเดิม คือทํา

ตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมเขาใจ โทรถามหรือเปดคูมือ แตมีแผนจะจัดทําสรุปประเด็น

ปญหาของงาน แนวทางแกไข และผลท่ีไดรับ 

- นําไปเปนเครื่องมือในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 

- การนําความรูมาถายทอดเพ่ือนรวมงาน 

- นําไปใชเปนเครื่องมือเวลาเกิดปญหาข้ึนเวลาทํางาน 

- นํามาถายทอดใหเพ่ือนรวมงานไดรับทราบ 

- นํามาวิเคราะหและทบทวนกิจกรรมหรืองานท่ีถือเปนการนํา KM มาพัฒนางาน แลวเขียนโครงการ 

- เผยแพรความรูท่ีไดรับ เลาประสบการณใหเพ่ือนรวมงาน และชี้ใหเห็นถึงการถายทอดความรู 

- มีการไปถายทอดใหคนในหนวยงานฟง ถึงเรื่องท่ีไปสัมมนา และใหทุกคนเสนอแนวคิดหรือ

กระบวนการ KM ในหนวย ซ่ึงก็ทําใหพอไดแนวคิด/กิจกรรมท่ีจะมาพัฒนางานบาง 

- นําไปแกไขปญหาในท่ีทํางานเรื่องชางซอมระหวางชางกับเจาหนาท่ี เพ่ือลดเวลาในการทํางานซํ้าในปญหาเดิม 

- นํา KM ไปใชในการแกปญหาการดําเนินงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบใหแลวเสร็จทันเวลา 

- นํากระบวนการ KM ไปใชในหนวยงาน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการทํางานใหสั้นลง 

2. ทานไดนํา KM มาเตมิเตม็มาตรฐานท่ีสามของอุดมศกึษาอยางไร 

- จัดอบรมแนะนํา และฝกการใชฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

- จัดอบรม แนะนํา และฝกปฏิบัติการใชฐานขอมูล E-Journal 

- มีการนัดคุยกับคนภายในหนวยงาน “Morning Talk” 

- พยายามเรียนรูเรื่องราวใหมๆ อยูเสมอ และพัฒนาปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

- นํามาพัฒนางานเดิมใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

- มีการคิดท่ีจะนําความรูในงานไปใชในการทําวิจัย (R2R) 

3. เครื่องมือเสริม KM ท่ีทานมีประสบการณ โดยไดทดลองใชเครื่องมือขางลางอยางไร 

- BAR เริ่มนํางานตางๆ ท่ีทําอยูเขาระบบ (ใช IT มาชวย) 

- BAR นํามาใชในการสัมมนา จัดพิธีการตางๆ พูดคุย ปรึกษาหารือกันกอน 

- BAR พูดคุยกับทีมคอยลงมือปฏิบัติภารกิจแตละภารกิจ 

- BAR ประเมินผูท่ีจะเขารวมกิจกรรมถึงความคาดหวังของการจัดกิจกรรม 

- BAR นํามาประยุกตใชในการเตรียมปฏิบัติงานในทุกๆ วัน 

- BAR มีการเตรียมตัวหาความรูกอนเขารวมกิจกรรม เพ่ือกระตุนและเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 

- BAR กอนจะทํางานนั้นๆ จะมาคุยและวางแผนกันไวกอน 
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- BAR ใชในการพูดคุยกันกอนการทํางาน มีการวางแผนกัน แตจะเกิดข้ึนเพราะมีงานเฉพาะกิจเขามา 

- AAR กําลังดําเนินการอยู (เพ่ิงเริ่มทํา) 

- AAR เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจ ก็มาคุยกันถึงปญหาอุปสรรค เพ่ือแกไขปรับใหดีข้ึนตอไป 

- AAR ทีมงานทุกคนพูดคุยกันถึงปญหา อุปสรรค ผลสําเร็จของงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ 

- AAR ใชประเมินวากิจกรรมของเราบรรลุเปาหมายหรือไม และปญหาอุปสรรคคืออะไร แลวจะมี

วิธีการแกไขอยางไร 

- AAR ประยุกตใชในการประเมินหลังการปฏิบัติงานในทุกๆ วันของตนเอง 

- AAR มีการทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือหาแนวทางการปองกันปญหาไมใหเกิดในการทํางานใน

ระบบตอๆ ไป 

- AAR การทํา AAR ภายหลังการจัดกิจกรรม 

- AAR กลับมาจัดทําโครงการและจัดการความรู เรียบเรียงเปนรูป และเลาประสบการณ 

- AAR ทําการสรุปภาพรวมของงานท่ีไดทําไปแลว วาเกิดอะไรข้ึนบาง เชน มีปญหาตรงไหน งานเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม 

- AAR หลังจากการทํางานมีบางครั้งท่ีพบปญหา ก็จะมาคุยกันถึงปญหา/แนวทางแกไข แตก็ไมไดทําบอยๆ 

- AAR นําผลการปฏิบัติงานทุกครั้งไปประเมินเพ่ือพัฒนางานทุกครั้ง 

- AAR ทบทวนกิจกรรมตางๆ วาเปนไปตามท่ีคาดหวังหรือไม และตองการอะไรในระหวางกิจกรรมก็ตัก

ตวงใหมากท่ีสุด 

- Dialogue พูดคุยแลกเปลี่ยนปญหาท่ีพบในการทํางานของแตละคน เพ่ือนําไปสูการแกปญหา 

- Dialogue โนมนาว ใหกําลังใจกับบุคลากรในงาน 

- Dialogue รับฟงดวยใจท่ีเปดกวาง 

- Dialogue อดทน ตั้งใจฟงผูอ่ืน 

- SST เลาถึงความสําเร็จของท้ังตัวเองและผูอ่ืน เพ่ือเปนตัวอยาง 

- Blog/FB กลับมาเขียน Blog เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูใน Web Gotoknow 

- Blog/FB อาน และเขียนประสบการณ ความประทับใจลงใน FB 

- Blog/FB เปด Blog เพ่ือเขาไปเพ่ิมพูนความรู ประสบการณตางๆ และแชรประสบการณของตนเอง 

- Blog/FB นําประสบการณท่ีพบและทําในชีวิตประจําวันไปบอกเลาใน FB 

- CoP พยายามนําคนในหนวยมารวมกันแกไขปญหาในระบบงาน (เพ่ิงเริ่มทํา) 

- CoP ชุมชนนักปฏิบัติ HR ของมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ วิธีการทํางาน ปญหาอุปสรรค

ตาง  ๆและรวมกันแกไขปญหาตางๆ 

- CoP มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพ่ือนรวมงาน 
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4. ประเด็นท่ีตองการแลกเปล่ียนประสบการณกับวิทยากร คอื 

- ใหคนในองคกร เปดใจยอมรับซ่ึงกันและกัน เสมอภาค 

- ทําอยางไรจะทําใหคนในองคกรเปดตา เปดหู เปดใจ มากกวานี้ 

- จะพัฒนาหนวยงานท่ีมีผูปฏิบัติงานอยู ท่ีแตละคนอายุงานมากแลว ไมคอยจะปฏิบัติตาม 

- ทําอยางไรใหลูกนองเห็นคุณคาของการทํา KM อยากชวยคณะ แตไมทราบจะทําอยางไร 

- KM ท่ีกลืนเขากับงานประจํานั้น คิดวาบุคลากรอาจจะปฏิบัติหรือทําใจไดยากวา KM เปนสวนหนึ่งใน

งาน ในสวนนี้วิทยากรจะใหคําปรึกษาอยางไร 

- วิธีการ/มาตรการในการกระตุนใหคนสนใจ/ใฝใจท่ีจะบันทึกความรูหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนตางๆ 

- การทําใหคนอ่ืนมองโลกในแงดีหรือคิดบวกทําอยางไร รวมท้ังการพูดถึงคนอ่ืนในทางบวก ไมใสรายกัน 

- จะทําอยางไรใหผูบริหารเขาใจ และยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง โดยไมมีอคติ และผลกระทบตอ

ผูท่ีไดความเห็นหรือวิจารณ และมีวิธีการอะไรใหผูบริหารเขาถึงพนักงานทุกระดับ 

- ทําอยางไรถึงจะไดรับความรวมมือ ใหทํากิจกรรมสําเร็จลุลวงไปดวยดีจากผูเขารวมกิจกรรม 

- ทําอยางไรใหคนเห็นความสําคัญของ KM มากกวานี้ 

- อาจารยมีประสบการณกับการจัดการภาระงานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายใหทันกับเวลาท่ีมี ขอ

คําแนะนําอาจารยดวยคะ 

- อาจารยมีวิธีสรางความสุขจากการทํางานอยางไร 

5. อ่ืนๆ ท่ีอยากจะบอก/เลา/บน คือ 

- ตองการใหจัดกิจกรรมสัมพันธใหมากข้ึน 

- จะนํา KM มาใชในหนวย แตคนในหนวยไมใหความรวมมือ 

- ยังจัดสรรเวลาใหกับตัวเองไมคอยได ทําแตงานเฉพาะหนาใหเสร็จทันเวลา ลูกนองในงานไมคอยใหความสนใจ 

พูดใหฟงก็รับฟงแตไมคอยจะปฏิบัติ ซ่ึงคิดวาตัวเองไมเหมาะกับการเปนคุณอํานวย เหนื่อยใจมากจริงๆ  

- งานประจําเยอะ ไมมีเวลาพูดคุยกับคนอ่ืน (รวมถึงการเขียนใน Blog) 

- งานในหนาท่ีมีมาก จนรูสึกวาคุณภาพชีวิตตกต่ํา แตยังคิดจะทุมเทใหกับงานอยู แมจะไมไดคา O.T. 

- จะทําอยางไรใหคนในคณะฯเห็นใจกัน เขาใจกัน ไมคอยจองจับผิดกัน เขาใจวาใครมีหนาท่ีทําอะไร ไม

คิดวาฉันทํางานมากกวาเธอ ฉันเหนื่อยกวาเธอ ดูเธอสบายจัง มันทําใหบรรยากาศของท่ีทํางานไมนาอยู 

- จริงๆ อยากใหคนในหนวยทุกคนไดเขามาเรียนรูดวยกัน (เจาหนาท่ีทุกคนในคณะเลย) เพราะบางครั้ง

คนท่ีไมไดเขา เขาจะมองวามันเปนสิ่งท่ีคนไดรับการอบรมตองทํา และมันก็ยังไมเกิด เพราะคนท่ีมา

อบรมก็มีภาระงานประจํามาก มีแตงานดวน งานประจํา งานตามภารกิจใหมเขามามากมาย หากคน

ท้ังหนวยไดมา อาจจะมีคนได Idea อะไรใหมๆ บาง 

- งานในหนาท่ีรับผิดชอบมีมากกวาจํานวนเจาหนาท่ี ทําใหทํางานไมทัน คิดโครงการแลวไมมีคนทํางาน 
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- งานประจําท่ีรับผิดชอบมีมาก รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีมอบหมายก็เยอะ ในภาวะกดดันเชนนี้ เราจะทําให

ตัวเองและเพ่ือนรวมงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (มีความสุข) ในการทํางานอยางไร (ทํางานอยางไรใหทัน

กําหนดเวลา และถูกใจผูบังคับบัญชา) 

- ในมหาวิทยาลัย บูรพา มีการทํา PA (Performance Agreement) ประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานหรือไม ถามีเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนเขมขนหรอืไม 

- เครียด รูสึกวาทําอะไรไมเสร็จสักอยาง  

- งานเยอะมาก ทําไมทัน 

กิจกรรม Passion Plan (สัญญาใจ) 

หลังจากนั้น วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมทํา Passion Plan (สัญญาใจ) ถึงแผนการดําเนินงานท่ีจะทํา

ตอไปในอนาคต ซ่ึงแตละงานไดนําเสนอแผนงานในงานของตนเอง ดังนี้ 

1. งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร 

นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร ไดเลาใหฟงวา สิ่งท่ีไดกลับมาภายหลังการอบรม ก็คือการไดเครื่องมือในการ

ทํางาน งานประชาสัมพันธฯ ไดมีการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานท้ังในงานประชาสัมพันธฯ เอง และประชุม

รวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเด็นท่ีพูดคุยกันจะเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน พรอมกับหาแนวทางแกไข

ปญหา สิ่งท่ีงานประชาสัมพันธฯ ไดเริ่มทําไปแลวก็คือ การจัดทําระบบสงขอมูลประชาสัมพันธ (NSPR) ซ่ึงผูใชบริการ

สามารถสงขอมูลเพ่ือการประชาสัมพันธทาง NSTV ผานทางระบบดังกลาวได ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสะดวกและ

รวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงในขณะนี้ไดจัดทําระบบ NSPR เสร็จเรียบรอยแลว กําลังอยูในระหวางการจัดทําคูมือการใชงาน 

และสิ่งท่ีจะทําตอไปคือ การจัดทําสมุดบันทึกการถายภาพ และการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานในระบบออนไลน   

 2. งานบริการการศึกษา 

นางสาวกาญจนา คงวารี ไดเลาใหฟงวา หลังจากกลับมาจากการอบรมแลว ไดมาเลาใหเพ่ือนในงานท่ีไมได

เขารับการอบรมฟง และรวมกันคิดวาในงานจะมีกระบวนการดําเนินงานอยางไรตอไป ซ่ึงในขณะนี้ไดคิดจะทํา ระบบ

จัดเก็บเครื่องมือวิจัยอิเล็กทรอนิกส (วิทยานิพนธ) เนื่องจากมีนักศึกษามาติดตอเพ่ือขอเครื่องมือดังกลาวไปใช

คอนขางมาก ซ่ึงวิธีการท่ีคิดไวคือ การนําเครื่องมือท่ีมีอยูมา Scan เปนไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส แลวสรางไฟลท่ีมี

การทํา Hyperlink ซ่ึงเม่ือคลิกเขาไปก็จะสามารถเปดไฟลเครื่องมือชุดนั้นไดทันที  โดยใหนักศึกษาเปนผูคนหาดวย

ตนเอง ซ่ึงจะชวยลดข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ีลงได 

นางกอบกุล เลาหิตกุล หัวหนางานบริการการศึกษา ไดเลาใหฟงวา หลังจากกลับมาจากการอบรมแลว ไดมีการ

พูดคุยกับบุคลากรในงานบริการการศึกษา โดยนําเครื่องมือ KM มาใช เชน BAR, AAR, Dialoque และไดนําความรูท่ีไดรับ

จากการอบรม KM Facilitator มาใช ไดแก การเปนคุณอํานวยจะตองมีวิธีการโนมนาวคนอยางไรใหเกิดความรูสึกตื่นตัว และ

กระตุนใหรวมมือกันทํางาน ซ่ึงจริงๆ แลว ในงานก็ไดทํามาตลอดอยูแลว เพียงแตไมทราบวาสิ่งเหลานี้คือ เครื่องมือของ KM  
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นางสาวสุชลิตา ยืนนาน  ไดเลาใหฟงวา หลังกลับจากการอบรมแลว  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม  มี

การสรุปสิ่งท่ีไดจากการอบรม ซ่ึงโดยปกติแลวเม่ือกลับจากการอบรมก็จะสรุปสิ่งท่ีไดจากการอบรมใหกับเพ่ือน

รวมงานท่ีมีความสนใจไดอาน สิ่งท่ีเปนการพัฒนางานท่ีตนเองไดทําไปแลวนั้น ก็คือ การใช Google Document ใน

การแกปญหาการกรอกขอมูลประวัติของนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เนื่องจากท่ีผานมาจะให นกัศึกษา

กรอกขอมูลลงในกระดาษ และเจาหนาท่ีเปนผูบันทึกขอมูล ซ่ึงมักจะมีขอผิดพลาด ดังนั้นจึงไดจัดทําแบบฟอรมเพ่ือให

นักศึกษาสามารถกรอกขอมูลไดดวยตนเองผานทาง Google Document ซ่ึงวิธีการดังกลาวสามารถแกปญหาได 

 3. งานประกันคุณภาพ 

 นางสาวดารานิตย ก่ิงวัน ไดเลาใหฟงวา หลังกลับจากการอบรม  ในงานไดรวมกันคิดท่ีจะจัดทําโครงการ

ฐานขอมูลเกณฑคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร เนื่องจากมีปญหาการไดรับขอมูลลาชา ไดรับขอมูลไมตรงกับความ

ตองการ อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมภาระงานแกผูเก่ียวของดวย ดังนั้นจึงคิดท่ีจะทําฐานขอมูลเกณฑคุณภาพเพ่ือให

ผูเก่ียวของไดเตรียมตัวกรอกขอมูลไวลวงหนา เพ่ือจะไดไมเกิดความซํ้าซอนในการกรอกขอมูล เพ่ือใหไดขอมูล

ครบถวนตรงตามความตองการ ไมใหเปนการเพ่ิมภาระงานแกผูเก่ียวของ และเพ่ือใหหนวยงานตางๆ สามารถใช

ประโยชนจากฐานขอมูลนี้ดวย 

4. งานคลังและพัสดุ 

 นายอนุกูล สาเจริญ ไดเลาใหฟงวา งานประจําเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือและการจายพัสดุ ปญหาท่ีพบคือ 

การจัดซ้ือไมตรงกับความตองการของผูใช การจายของลาชา ดังนั้น มีความพยายามจะแกไขปญหาตรงสวนนี้ และนาง

มนัสนันท รุจิศักดิ์เดโช ไดเลาใหฟงวา ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับบุคลากรในงานเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การทํางานดังกลาว โดยจะดําเนินการรวบรวมปญหาท่ีหนวยงานตางๆ โทรมาสอบถามบอยๆ วามีปญหาอะไรบาง แนวทาง/

วิธีการแกปญหาของงาน รวมถึงผลกระทบของปญหาหากปญหานั้นๆ เกิดข้ึน เพ่ือจะไดปองกันไมใหเกิดข้ึนซํ้าอีก   

 5. งานหอพัก 

 นางสาวสุวัฒนา อภิมนตบุตร ไดเลาใหฟงวา ไดวางแผนจะทําฐานขอมูลผูพักอาศัย เพ่ือจะไดมีขอมูลท่ีมักถูก

สอบถามบอยๆ เชน จํานวนผูพักอาศัยในแตละเดือน การจายเงินคาหอพักของผูอาศัยฯลฯ  

6. งานพัฒนานักศึกษา 

 นางสาวชัญญา  แสงจันทร ไดเลาใหฟงวา หลังจากกลับจากการอบรมแลว ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน งาน 

ทําใหเห็นปญหาคือ งานจะมีการติดตอกับนักศึกษาบอย ซ่ึงทําใหอยากทราบความพึงพอใจของนักศึกษา  จึงได

จัดทําแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือสอบถามนักศึกษา และเพ่ือเปนการลดปญหาการทํางานของบุคลากร จึงไดนํา Google 

Document เขามาใช โดยมีวิธีการคือ โพสตไวใน Facebook ของนักศึกษา และประธานกลุม ซ่ึงท่ีผานมามี

นักศึกษาเขามาตอบประมาณ 300 คน ซ่ึงถือวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง   
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7. เลขานุการคณะฯ 

นางอริยา ธัญญพืช ไดเลาใหฟงวา หลังจากกลับมาจากการอบรม ไดมีความพยายามท่ีจะผลักดันใหเกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุนวิชาการ โดยฝากใหผูท่ีเขาอบรมไดแบงปนความรู/ประสบการณให

ผูท่ีไมไดเขาอบรมฟงวาไดเรียนรูอะไรมาบาง ในสวนบทบาทของตนเองนั้น คิดวาจะทําหนาท่ีเปนคุณอํานวยใหเกิด

กิจกรรมตางๆ ดานการจัดการความรูข้ึนมา และเปนคุณประสานระหวางสายสนับสนุนกับสายวิชาการ  

 วิทยากรไดใหขอคิดเพ่ิมเติมวา การพูดคุยแตปญหา เราก็จะไดแตปญหา จึงควรเปลี่ยนมาคุยในเรื่องของ 

Best Practice บาง เพราะการคิดแตเชิงปญหาอยางเดียว จะทําใหรูสึกทอแท และหดหู   

 8. งานทรัพยากรบุคคล 

 นางกรุณา คุมพรอม ไดเลาใหฟงวา หลังจากอบรมแลว ไดรับความรูเรื่อง KM มาก ซ่ึงสิ่งท่ีนํามาใชคือ การมี 

morning talk ทุกวันจันทรตอนเชากับรองคณบดีฝายบริหาร หลังจากนั้นก็จะคุยกับบุคลากรในงานตอ เพ่ือติดตาม

งานท่ีคาง สิ่งท่ีคิดวาจะทํา คือ การประเมินผลงาน /สมรรถนะหลัก เพราะท่ีผานมาจะเปนการประเมินโดยใช

กระดาษ เลยไดคิดวางแผนวาจะทําการประเมินแบบ Online ซ่ึงจะใชในรอบการประเมินท่ีจะถึงนี้ และอีก เรื่องท่ีคิด

จะทําคือ การจัดทําฐานขอมูล เนื่องจากงานทรัพยากรมีหนาท่ีตอบขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ ซ่ึงขอมูลท่ีเก็บอยู ณ 

ปจจุบัน ไมไดเก็บไวในฐานขอมูล จึงคิดท่ีจะจัดทําฐานขอมูลข้ึนมา   

 วิทยากรไดเสนอแนะวา ใหคุยเรื่องการทํา Innovation บาง การทํา Sucessor Plan เพ่ือสราง Successor 

ข้ึนมา การท่ีเราทําแตงาน Routine ก็จะกลายเปนเสมียน ควรทํางานอยางอ่ืนดวย  

9. งานหองสมุด 

 นางสาวยุพิน ยังสวัสดิ์ ไดเลาใหฟงวา หลังจากอบรมแลว ไดมาถายทอดใหบุคลากรในหนวยทราบวา KM 

คืออะไร และสิ่งท่ีไดก็คือ ทําใหตนเองรูจักควบคุมอารมณมากข้ึน พยายามเปนผูฟงท่ีดี สวนโครงการท่ีจะทําตอยอด

คือ จัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติการใชฐานขอมูลตางๆ ใหนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปท่ี 1 ซ่ึงมีความจําเปนตอ

นักศึกษามาก โดยจะจัดอบรมเปนกลุมๆ ตัวชี้วัดท่ีตั้งไวคือ การวัดความพึงพอใจ  

 วิทยากรไดตั้งคําถามเพ่ือใหคิดวา เคยถามนักศึกษาหรือไมวาอยากจะใหอบรมเรื่องอะไร และไดแนะนําวา

ควรจะศึกษาพฤติกรรมกอนและหลังการอบรมดวยวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ซ่ึงสามารถทําเปนงานวิจัยได 

10. งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 นางสาวเบญจวรรณ  บญุณรงค ไดเลาใหฟงวา  ปกติในหนวยงานจะมีการประชุม Morning talk อยูเปน

ประจํา งานแรกท่ีคิดวาจะทําคือ การแกปญหาเรื่องคลินิกวิจัย โดยปกติคลินิกวิจัยจะใหบริการแกนักศึกษา อาทิตย

ละ 2 ครั้ง ซ่ึงพบวามีนักศึกษาเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก ทําใหตองเสียเวลาในการกรอกขอมูล จึงคิดจะจัดทํา

โปรแกรมการลงทะเบียนข้ึนมา เพ่ือชวยใหการดําเนินงานรวดเร็วข้ึน 
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11. งานบริหารจัดการ: อาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ 

 นายสิริชัย เสือสอสิทธิ์  ไดเลาใหฟงวา ตนเองทํางานเก่ียวกับการซอมบํารุง ไดมีความพยายามปรับปรุง

กระบวนการทํางาน โดยใหผูใชบริการสงใบซอมเปนกระดาษ  ซ่ึงไมใชวิธีการโทรศัพทตาม เพ่ือท่ีจะทําใหสามารถ

ติดตามการดําเนินงานไดอยางเปนระบบมากข้ึน ซ่ึงวิธีการดังกลาวรวมถึงการเบิกของดวย   

วิทยากรไดเลาใหฟงถึงบริษัทแหงหนึ่ง การซอมจะใชวิธีการเดินไปหาผูใชบริการวามีอะไรท่ีตองซอมบาง 

และเม่ือซอมเสร็จแลวจึงคอยเขียนใบแจงซอมในภายหลัง ซ่ึงถือเปนวิธีการทํางานท่ีดี และทําใหผูใชบริการรูสึก พึง

พอใจมาก 

 12. งานบริการวิชาการ 

นายฐิติวัชร พ่ึงเงิน ไดเลาใหฟงวา  หลังจากอบรมแลวยังไมไดนํา KM มาใชเทาท่ีควร แตสิ่งท่ีคิดไววาจะทํา

คือ การจัด Morning Talk เพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และคิดวาจะทําข้ันตอน ( Flowchart) ของการ

สงวารสาร เพ่ือใหผูท่ีจะมาติดตองานไดทราบวาจะตองดําเนินการอะไรบาง  

ทายกิจกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดกลาวขอบคุณวิทยากรท่ีกรุณามาเปน

วิทยากรใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร และไดกลาววา เรื่องการจัดการความรูใน

คณะฯ ถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญ ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือ เพราะอยากใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพงานในทุกๆ งาน เพ่ือใหการทํางานมีคุณภาพมากข้ึน และสิ่งท่ีสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ การสรางเครือขาย ดังนั้น 

งานทุกงานจะเปนเครือขายซ่ึงกันและกัน เพ่ือชวยเหลือกันใหการทํางานประสบความสําเร็จอันนําไปสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรูตอไปในอนาคต 
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู KM Facilitator สายวิชาการรวมกับสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งท่ี 3 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต  

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  KM 

Facilitator สายวิชาการรวมกับสายสนับสนุนวิชาการ เม่ือวันจันทรท่ี 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอง

ประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

กลุมสายวิชาการและกลุมสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณอํานวยแหง

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 ” ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตรไดรับเกียรติจากรอง

ศาสตราจารย นพ .จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดี ฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมท้ังติดตามผลการนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปใชในการ

ดําเนินงานของแตละงาน  

กิจกรรม Before Action Review (BAR) 

กอนเริ่มเขาสูบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมทํา Before Action 

Review (BAR) ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. คาดหวังอะไร 

- วิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการทํางาน 

- ไดรับความรูใหม ปรับปรุงสิ่งเกา 

- สามารถนําความรูท่ีไดมาปรับใชในงานประจําท่ีทําอยู  

- อยากใหเกิด KM 

- เกิดกระบวนการ KM ในการทํางาน มีกลไกโดยอัตโนมัติ ไมตองมา set เปนวาระ 

- อยากใหมีความกาวหนาของสมาชิก KM คณะฯ มากๆ หลายๆ เรื่อง 

- อยากฟงเรื่องราวการทํา KM ท่ีประสบความสําเร็จของกลุม 

- อยากรูวาคนอ่ืนๆ ทํางานกันไปถึงไหนแลว นํา KM มาใชแลวไดผลอยางไรบาง 

- การทํางานประจําจะสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาการทํางาน 

- มีวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

- นํา KM มาสรางสุขในการทํางาน 

- สามารถบริหารจัดการงานประจําไดดียิ่งข้ึน 

- ไดแนวทางในการนํา KM ไปใขในงานบริหาร และงานบริการวิชาการ 

- วิธีการทํางานท่ีดี เชน กระชับเวลา สะดวกในการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร 



 

NSKnowledge Management [139] 
 

- เรียนรู เทคนิค วิธีการท่ีถูกตองของ KM 

2. ท่ีผานมาหลังการเรียนรูกับวิทยากร ไดทําอะไรในการนํา KM มาเติมเต็มงานประจํา (ยกตัวอยาง) 

- นํากระบวนการ KM มาวิเคราะหกระบวนการทํางาน และสามารถเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานได 

- ไดนํากลับมาใชทบทวนการทํางานของตนเอง พัฒนาสิ่งท่ีเคยทํา ท่ีรูสึกวาไมดี ใหดีข้ึนมา และปรับปรุง

งานท่ีคิดวาไมไดใหได 

- นํามาปรับปรุงงานท่ีทําอยู เชน ปรับฐานขอมูลผูพักอาศัยในหอพัก ใหสามารถคนหาขอมูลไดสะดวก 

รวดเร็วข้ึน โดยนําขอมูลมาไวในฐานขอมูลเดียวกัน 

- ยังไมไดดําเนินการ 

- มีการนํามากําหนดประเด็นในภาควิชา เพ่ือหาความสนใจรวมกัน และสิ่งท่ีจะไดจากการทํา 

- ไดตอเนื่องการทํา KM ในงานของคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา มารวมกันเขียนสิ่งท่ี

ไดเรียนรูจากการทํางานของคณะกรรมการนี้ มานานถึง 9 ป โดยทําเปนหนังสือถอดบทเรียน 

- ไดนํา KM มาเติมเต็มงานประจํา ในเรื่อง 

1. การสอนภาคปฏิบัติบนหอผูปวย และแบงปนความรูในหัวขอ Clinical Teaching ใน Web Gotoknow 

2. ไดดําเนินการในฐานะกรรมการ KM ของภาควิชา ซ่ึงมีอาจารยในภาควิชามาแบงปนความรูและได

ความพึงพอใจประมาณ 95% ข้ึนไปในระดับมาก โดยดําเนินการเปน Facilitator 

3. งานบางอยาง ยังอยากทํา KM เพ่ิม พบวาในภาควิชาฯ มีการตื่นตัว และเสนอหัวขอ KM ท่ีมาจาก

ภาควิชา 

- พัฒนางานท่ีตั้งใจไวคือ ทําฐานขอมูลสําหรับการลงทะเบียนออนไลน หรือเรียกวาคลินิกวิจัยออนไลน 

ตอนนี้อยูระหวางการพัฒนาระบบ เทาท่ีทํามาก็พบวา ความตองการในการใชงานของ User อาจมากไป

เล็กนอย ทําใหออกแบบระบบยากไปเล็กนอย และเจาหนาท่ียังไมชํานาญเรื่องนี้ แตมีความพยายามมาก 

ตอนนี้ก็อยูระหวางการพัฒนาโปรแกรม 

- นํา KM มาปรับกับการทํา PA รอบท่ีผานมา เนื่องจากมีการปรับเกณฑใหม ทําใหเขาใจไมตรงกันบาง รู/

เขาใจไมตรงกัน จึงตองมีการนัดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันบาง และสรางความเขาใจรวมกันอยางถูกตอง 

- นํากระบวนการตางๆ ท่ีไดเรียนรูมาปรับใชในข้ันตอนการทํางาน และวิเคราะหปญหาการดําเนินงาน 

- ทํา Flowchart ข้ันตอนการทํางาน 

- การรวบรวมองคความรูในภาควิชา เพ่ือจะไดรูวาใครเกงอะไร จะถายทอดความรูอะไรใหใคร 

- มีแนวทางการจัดการตัวเอง เพ่ือทํางานอยางมีระบบ 

- เรียนรูท่ีจะแบงปนองคความรู ทักษะการทํางาน ทํางานอยางเปนระบบมากข้ึน 

- ใชในการประเมินหนวยงานอ่ืน และจัดกิจกรรม KM ในหนวยงานตนเอง 
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- นํากระบวนการมาวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงแบบฟอรม Checklist ของงานท่ีทํา สงผลใหเห็นชัดเจนเรื่อง

กระชับเวลา สะดวก และมีประสิทธิภาพ 

- สรางสรรค ฐานขอมูล โดยอยูระหวางดําเนินการ  

- แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานใหดีข้ึน 

3. ขอสงสัย ของใจ อยากใหทําความเขาใจเรื่องอะไรในการนํา KM มาเติมเต็มงานประจํา 

- นํากระบวนการ KM มาใชอยางไร ใหไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน 

- การนํา KM มาใชในชีวิตประจําวัน ดีในการพัฒนาตัวเรา อยากใหคนรอบขางเขาใจ KM เหมือนเรา เวลา

พูดกับเขา เขาจะเขาใจเหมือนเรา และก็จะไดทําไปดวยกัน 

- มีวิธีการอยางไรท่ีจะทําใหเกิด KM ในภาควิชา เพราะหาเวลาวางตรงกันยากมาก 

- การใหทุกคนมีการเตรียมพรอมท่ีจะมาแบงปนขอมูลบนพ้ืนฐานขององคความรู 

- ถาเรามีปญหาในการมานัดพบกันเปนกลุมอยางท่ีเคย จะชวยแกไขเรื่องนี้อยางไร แตในกลุมบางคนไม

คอยสะดวกกับการใชคอมพิวเตอร 

- อยากทราบวา การนํา KM มาใชใหสําเร็จอยางไรและจะทําอยางไรใหคนในองคกรสนใจและนํามาใชทุก

งานไดอยางไมรูสึกวาเปนภาระ 

- การถายทอดวิทยายุทธดานการสอน/การวิจัย 

- ถาตางคนตางมีงานประจํามากมาย แลวจะมี KM เกิดข้ึนในกลุมโดยรวมไดหรือไม/อยางไร 

- การทํา KM นําไปสู Learning Organization (LO) ไดหรือไม ถาตองการใหองคกรเปน LO ควรมีตัวบงชี้อะไร 

- จัดกิจกรรมท่ีนาสนใจเพ่ือเสริมการเรียนรูเรื่อง KM ใหดียิ่งข้ึน  

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับวิทยากร 

 ภายหลังการทํากิจกรรม  BAR วิทยากรไดกลาวถึงการทํา KM ในงานประจํา จะมีวิธีการท่ีสามารถเก็บ

รวบรวมขอมูลไดในทันที นั่นคือการเขียนสิ่งท่ีเราทําไวบน Blog และเราก็จะสามารถนําสิ่งท่ีเราเขียนไวมาใชในการ

พัฒนางาน รวมท้ังสามารถใชเปนหลักฐานในการประกันคุณภาพได สิ่งท่ีคณะพยาบาลศาสตรไดทํามาตลอดและมีการ

ถอดบทเรียนทุกครั้ง เปนสิ่งท่ีบงบอกวาคณะฯ ไดมีดําเนินการ KM จริง 

วิทยากรไดกลาวถึง พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2510 “เพราะความรูความคิดอันกวางขวาง

นั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได  เพราะฉะนั้น

ทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหตั้งเจตนาอันม่ันคง ท่ีจะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจอันสมบูรณไวเปน

หลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาดรอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหาและสถานการณตางๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นํา

ความรู ความคิดของตน ท่ีมีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรู ความคิดนั้นดวยเหตุผล และ
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วิจารณญาณ และนําออกใชใหไดผล กลาวคือ แกไขเปลี่ยนแปลงจุดท่ีบกพรอง สงเสริมจุดท่ีดีใหม่ันคงยิ่งข้ึน ” ซ่ึง

พระบรมราโชวาทนี้สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการทํางานไดเปนอยางดี 

วิทยากรยังไดกลาวย้ําถึงมาตรฐานท่ี 3 ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดการความรู นั่นคือ แนวการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู /สงัคมแหงความรู จะตองมีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ 

หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือ รวมพลังอันนําไปสูสังคมแหง

การเรียนรู และควรมีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา การเรียน

การสอน วิทยากรไดยกตัวอยางการทําวิจัยการเรียนการสอน เชน การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบตางๆ   

ซ่ึงมีอยูประมาณ 40 วิธี การประเมินผลมีประมาณ 18 วิธี ซ่ึงท่ีผานมามักใชการสอบขอเขียน แตใน TQF จะใชการ

ประเมินสมรรถนะเปนหลัก และเม่ือทําวิจัยแลวเสร็จ ก็จะตองมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ

สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปสามารถเขาใจได รวมท้ังการ

พัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู

สาธารณชน ท่ีสําคัญผูบริหารตองมีการถายทอดความรูและสงเสริม/พัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสถาบันอยางเต็มศักยภาพ ทานใดรับผิดชอบอะไร ทานมีการถายทอดอยางไร เราตองมีการกําหนด

ประเด็นการทํา KM ท่ีชัดเจน กําหนดกลุมเปาหมาย และตองมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะ

ของผูมีประสบการณตรง  

การจัดการความรูมีหลากหลายวิธี ซ่ึงเราตองเลือกวาจะทําอยางไรตามความเหมะสม ซ่ึงวิทยากรไดเลาเรื่อง

การจัดการความรูท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนวา เริ่มตนจากการท่ีเลขานุการของแตละคณะฯ ประมาณ 18 คณะฯ มา

ประชุมรวมกันทุกวันศุกร เชน คุยกันเรื่องวิธีการจัดซ้ือพัสดุ ทําอยางไรถึงจะไมโดน สตง มาตรวจสอบ ฯลฯ ซ่ึงทุก

วันนี้ก็ยังคุยกันอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงเม่ือทํา KM แลวก็ตองมีการเก็บหลักฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพดวย นอกจากนี้ 

วิทยากรไดพูดถึงกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ

ภายในใหเสร็จกอนสิ้นปการศึกษา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ /สาขา/ภาค/หลักสูตร /

คณาจารย/บุคลากร โดยตอง Plan= เริ่มกระบวนการตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใช

เปนขอมูลในการวางแผน (กอน 1 มิถุนายน) หลังจากนั้นวิทยากรไดใหผูเขารวมทํา SWOT เก่ียวกับการทํา  KM ซ่ึง

สามารถสรุปไดดังนี้ 

SWOT KM-NS-MU 1 

1. ตวัเรา/งานเรา /หนวยงานเรา /คณะเรา ทําอะไรไดดีในการนําการจัดการความรู มาเปนเครื่องมือ

เสริมการพัฒนา ตน/ฅน/งาน/องคกร 

- ทํางานควบคุมงานชาง และจัดทําโครงการตางๆ ในงานซอมบํารุง 

- ตองการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 



 

NSKnowledge Management [142] 
 

- การพัฒนาคน การนําเอาความรู การคนหาความสามารถของคนในงานนํามาเสริมสรางพัฒนางานให

เปนหลักการทํางาน การทําใหคนท่ีทําอะไรแลวไมรูวาตนเองกําลังทําอะไรใหเห็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน เปนไปดวยความถูกตอง และดําเนินไปตามทิศทางเดียวกัน 

- การถอดบทเรียนการทํางานคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา 

2. ยกตัวอยางเครื่องมือ วิธีการ ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีไดทําไปแลวในขางตน 

- ถาหากมีงานตามภารกิจ /งานท่ีเปน Job แบบครั้งเดียวเสร็จ จะมีการประชุมวางแผนงานกอน โดย

สวนใหญจะเปนการใช BAR และ AAR ท่ีทําเปนประจําคือ BAR เนื่องจากงานท่ีทําเปนลักษณะงาน

การใหบริการแกอาจารย นักศึกษาและบุคคลภายนอก มีการวางแบบประเมินความพึงพอใจไวท่ี

หนวยงาน และนําผลการประเมินหรือไมวาจะเปนปญหาใดๆ ก็ตามท่ีพบมาคุยกันในหนวยงานวาจะ

แกปญหาอยางไร ซ่ึงจะคุยกันเปนประจํา ชวยกันเสนอแนวคิดวาเราควรทําอยางไรเพ่ือแกปญหานั้นๆ    

- ประชุมวางแผนรวมกันในการถอดบทเรียนเพ่ือจัดทําเปนหนังสือ กําหนดประเด็นของแตละบท 

มอบหมายหนาท่ีคนถายทอดสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการใหบริการวิชาการในการทํางานของคณะกรรมการ

สรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา มาประชุมเพ่ือแบงปนและฟงความคิดเห็นจากเพ่ือนๆ นํา

คําแนะนํามาปรับปรุงเรื่องราวในการเขียนใหเปนองคความรูของกลุมจริงๆ  

SWOT KM-NS-MU 2 

ตวัเรา/งานเรา/หนวยงานเรา/คณะเรา ทําอะไรไมไดดี หรือทําไมได หรือทําไมเปน ในการนําการจัดการ

ความรู มาเปนเครื่องมือเสริมการพัฒนา ตน/ฅน/งาน/องคกร 

- ตองการใหแตละคนนําความรูออกมานําเสนอ 

- ตองการเครื่องมือมาเสริมความรูและการพัฒนาคนในหนวยซอม 

- ยังขาดความเขาใจกันและกัน ยังมีคนท่ียึดติดอยูกับสิ่งเดิมๆ และไมยอมรับฟงสิ่งท่ีคนในหนวยจะ

ถายทอด หรือฟงบางแตไมปฏิบัติ อาจจะเปนเพราะผูถายทอดไมมีความสามารถพอ 

- คิดวาเนื่องจากคนในหนวยงานท่ีเราอยู ยังไมเคยไดรับการอบรม KM บางครั้งอาจจะยังไมทราบวามี

เครื่องมืออีกมากท่ีจะสามารถนํามาพัฒนาคน/งานได อยากใหทุกคนเขาใจกอน 

- การนําสิ่งท่ีเขียนมาแบงปน และพูดคุยกันในกลุม ชวงหลังกรรมการไมคอยมีเวลาท่ีจะมาพบกัน พูด

กัน ถายทอดกันตามนัดหมาย มีสมาชิกนอยลงเรื่อยๆ สุดทายก็มีการแบงปนเรื่องราวกันนอยลง แต  

Deadline การทําหนังสือหมดลงก็จําเปนตองนําลงตีพิมพ ทําใหการถายทอดเรียนรูตาม Process 

บางเรื่องขาดหายไป   
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SWOT KM-NS-MU 3 

โอกาสในการนําการจัดการความรู มาเปนเครื่องมือเสริมการพัฒนา ตน /ฅน/งาน/องคกร มีบางหรือไม

ในประสบการณของตัวเรา 

- โอกาสมีไมมากนัก 

- ไมคอยมีความรวมมือ 

- โอกาสมีบาง หากคนในหนวยตองการจะพัฒนา 

- โอกาสคิดวามี ทําไดตลอด แตไมมีประสบการณ เพราะไมไดทําแบบจริงจัง รวมท้ังอยากจะเห็น

ตนแบบท่ีอ่ืนๆ อีก อาจได Idea มากข้ึน 

- มีโอกาสสูงมากในการทํางานไดทุกงาน เพราะสามารถดําเนินการ KM ในการประชุมของกรรมการ

ประจําเดือนได 

SWOT KM-NS-MU 4 

ขอจํากัดในการนําการจัดการความรู มาเปนเครื่องมือเสริมการพัฒนา ตน /คน/งาน /องคกร มีบาง

หรือไมในประสบการณของตัวเรา 

- เวลาในการดําเนินการจัดการความรูไมคอยมี 

- คนในหนวยยังไมเขาใจ KM สักเทาไร 

- บางครั้งไมไดรับความสนใจจากคนในหนวยงาน บางคนอยากจะทํา แตไมมีใครชวย (บางเรื่องตองใช

ขอมูลและความรวมมือจากคนอ่ืน รวมท้ังเวลาดวย) คนรอบขางไมเห็นความสําคัญของ KM ยังไมเห็น

ประโยชน อยากใหทุกคนไดมีโอกาสอบรม/รับฟงเรื่องนี้บาง อยากใหคนอ่ืนๆ และตัวเองไดเห็น Best 

Practice ท่ีชัดเจน เพ่ือเปนกําลังใจในการนํา KM มาพัฒนางาน 

- คิดวาไมมี ถาสมาชิกทุกคนมีความตั้งใจรวมกันท่ีจะทํา KM รวมกัน เรื่อง KM นั้นๆ ยอมทําไดโดยไมมี

ขอจํากัด 

กิจกรรม Passion Plan (สัญญาใจ) 

หลังจากนั้น วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมทํา Passion ญlan (สัญญาใจ) ถึงแผนการดําเนินงานท่ีทําอยู

และแผนงานท่ีจะทําตอไปในอนาคต ซ่ึงแตละงานไดนําเสนอแผนงานในงานของตนเอง ดังนี้ 

1. งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ไดเลาวาไดมีการนํา KM มาใชในการทํางานประจํา โดยสิ่งท่ีกําลังทําอยู

ตอนนี้จะเปนเรื่องของการทําระบบลงทะเบียนออนไลนในคลินิกวิจัย ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ และมีการทํา KM 

ในเรื่อง PA มีการคุยกันเรื่อง PA ซ่ึงมีการเปลี่ยนเกณฑและตัวชี้วัด ก็ไดมีการพูดคุยและทําความเขาใจรวมกัน ซ่ึงทํา

ใหเขาใจมากข้ึน และคิดวาการคุยกันบอยๆ จะทําใหความรูสึกท่ีมีตอกันในท่ีทํางานดีข้ึนดวย  
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นางสาวเบญจวรรณ  คุมพงษพันธ ไดเลาใหฟงวา  ในงานจะมีอยู 2 คนก็จะมีการพูดคุยเก่ียวกับงานกันเปนประจํา 

เวลามีปญหาก็จะชวยกันแกปญหา และจะเขียนเปน FAQ เพ่ือท่ีจะเอาข้ึนเว็บไซตตอไป  

นายวีระชัย คุมพงษพันธ ไดเลาใหฟงวา ทํางานท่ี IRB เปนหลัก มีเจาหนาท่ีคนเดียว เรามีการประเมินจากผู

มารับบริการ และพบวามีปญหาในเรื่องของการสื่อสาร และเรื่องเวลาคอนขางมาก เราก็เลยคิดวาจะหาทางแกปญหา

โดยคิดวาการจัดทําฐานขอมูลซ่ึงจะทําใหเราสามารถทํางานไดงายข้ึน และกรณีท่ีเจาหนาท่ีลา นักศึกษามาติดตอ

อาจารยท่ีมานั่งอยูก็จะไมสามารถตอบคําถามได ก็เลยจะจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึนมา ซ่ึงอยูระหวางการ

ดําเนินการ  

2. งานบริการการศึกษา 

นางสาวกาญจนา คงวารี ไดเลาใหฟงวา งานท่ีทําเปนงานท่ีตองติดตอกับอาจารยและนักศึกษาคอนขางมาก 

โดยเฉพาะเก่ียวเรื่องการขอขอมูลเครื่องมือวิจัย ซ่ึงขณะนี้กําลังอยูในระหวางการจัดทําฐานขอมูลเครื่องมือวิจัยอยู 

นอกจากนี้ ท่ีงานยังไดมีการประชุมกันทุกสัปดาห เพ่ือดูวาตอนนี้มีปญหาอะไร และมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร 

อยางเชนกรณีท่ีนักศึกษามาติดตอแลวคนท่ีรับเรื่องไมอยู คนท่ีเหลือก็จะไมรูเรื่อง ทํางานตอใหไมได ก็เลยมีการ

ประชุมเลาเรื่องท่ีรับมาใหทุคนฟง และแจงวาขณะนี้ดําเนินการถึงไหนแลว รวมท้ังติดเรื่องไวบนบอรดดวย ดังนั้นเม่ือ

นักศึกษามาติดตอ ก็จะสามารถดําเนินงานตอไดทันทีเลย 

นางสาวมลฤดี สิงหศิลป ไดเลาวากําลังทําฐานขอมูลวิทยากรภายนอกอยู เนื่องจากเราตองเก็บขอมูลความ

เชี่ยวชาญของวิทยากรไว เวลาท่ีมีใครขอมา เราก็จะมีขอมูลให แตขณะนี้งานคอนขางมาก ทําใหงานยังดําเนินการไป

ไดนอย ก็ทําเพียงแคเก็บรวบรวมและหาขอมูลไวกอน   

วิทยากรไดกลาวเสริมถึงเรื่องของการทํา Morning Talk, Lunch Talk, Afternoon Talk, Tea Talk, Weekly Talk 

ฯลฯ ซ่ึงเราสามารถทําได 

3. งานบริหารจัดการ: อาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ 

นายสิริชัย เสือสอสิทธิ์ ไดเลาใหฟงวา ตนเองทํางานเก่ียวกับการซอมบํารุง ในชวงเชา Morning Talk ก็จะมี

การพูดคุยกันวา งานของเรามีอะไร และมีอะไรท่ียังค่ังคางบาง และพยายามปรับความเขาใจในหนวยงานใหเปนน้ํา

หนึ่งใจเดียวกัน และตอไปก็จะใหเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ซ่ึงกําลังอยูในชวงของการดําเนินการ 

4. งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร 

นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร เลาใหฟงวา ครั้งท่ีแลวหลังจากท่ีไดมีการประชุมกันก็ไดมีการสรุป Flowchart  ถึง

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน มีงานอะไรบาง จะแยกเปนงานประจํา และงานเชิงรุก มีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหงาน

เปนระบบมากข้ึน ปญหาของเราลาชา ไดวิเคราะหงานแลวพบวา เกิดจากการไดรับขอมูลท่ีลาชาและท่ีไมสมบูรณ มี

งานดวนมาแทรกงานประจํา ซ่ึงทางเราก็ไดหาทางแกแลว ไดมีการสรุปขอมูลออกมาเปนตาราง ในเรื่องเก่ียวกับการ

ประชาสัมพันธ การถายภาพ และไดจัดทําแบบฟอรมใหผูมาขอใชบริการบันทึก และก็จะมีการบันทึกวาใครมาขอใช
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บริการแบบดวน ดวนท่ีสุด และเก็บไวเปนฐานขอมูลเพ่ือหาแนวทางแกไข แตสิ่งท่ียังประสบปญหาก็คือ  การท่ี

ผูใชบริการไมยอมข้ึนมากรอกแบบฟอรม หรือการสงขอมูลทาง E-mail หลังจากเลิกงานไปแลว ซ่ึงไมมีใครทราบวา

จะตองไปถายภาพในวันรุงข้ึนตอนเชา ซ่ึงทางเราก็ไดเก็บบันทึกขอมูลไวแลว และแนวทางแกไขของเราก็คือจะ

ประชาสัมพันธเรื่องการสงขอมูลผานระบบ NSTV และในงานเชิงรุก ก็เริ่มจัดทํา NSPR ซ่ึงนายนุกูล มวงโมรี ไดกลาว

เสริมเรื่อง ระบบ NSPR ไววาการท่ีไดพัฒนาระบบ NSPR เนื่องจากปญหาของการท่ีผูใชบริการตองข้ึนมากรอก

แบบฟอรมขอใชบริการท่ีชั้น 6 และผูใชบริการไมวางมากรอกแบบฟอรม ก็เลยทําระบบนี้ข้ึนมาเพ่ือใหผูใชบริการ

สามารถกรอกแบบฟอรมจากท่ีไหนก็ไดผานอินเตอรเน็ต ทําใหสามารถสงขาวไดอยางรวดเร็ว และระบบนี้ก็จะมี

ระบบการแจงวาทางงานไดรับขอมูลแลวและไดดําเนินการอะไรไปบางแลว ซ่ึงชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ดําเนินการได ซ่ึงตอนนี้ยังขาดเรื่องของการทําคูมือการใชงาน และการประชาสัมพันธใหใชระบบดังกลาว  

นางสาวณัฐริกา ฝางแกว ไดกลาวเสริมวา เก่ียวกับเรื่องของการสงขอมูลทาง  E-mail หลังจากเลิกงานไป

แลว และจะตองไปถายภาพในวันรุงข้ึนตอนเชา ซ่ึงคิดวาเปนปญหาในเรื่องของการสื่อสาร  เพราะการสงขอมูลทาง 

E-mail เพียงอยางเดียวและไมมีการโทรแจง เราท่ีเปนคนทํางานจะไมรูเลยวาจะตองทําอะไร ดังนั้นขอเพียงแคใหคุย 

แคใหแจง เราก็จะมีขอมูลมาดําเนินการได 

วิทยากรไดกลาวเสริมวา Flowchart ท่ีทํามา ทําไดดีมาก แตอยากใหเสริมเพ่ิมเติม ในเรื่องของ Output, 

Outcome และ Customer Voice จะทําใหงานดีข้ึน 

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายวัชรินทร ควรหาเวช ไดกลาววา KM ท่ีทําสืบเนื่องจากปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของเจาหนาท่ี ซ่ึงมี

หนาท่ีตองแกไขปญหาคอมพิวเตอรตลอดเวลา จึงประชุมกันในงานวาจะแกไขกันอยางไร เพราะ ขณะ นี้มี

โปรแกรมเมอรเพียงคนเดียวท่ีสามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอรได จึงทําใหเกิดความลาชา จึงคิดวานาจะชวยแบงเบา

ภาระ โดยทุกครั้งท่ีไปแกปญหาคอมพิวเตอร พอกลับมาก็จะมีการบันทึกวามีปญหาอะไรบางและไดใชวิธีการแกปญหา

อยางไรไวทุกครั้ง ปญหาไหนท่ีแกไขไมไดก็จะจดบันทึกไวกอน แลวรอใหโปรแกรมเมอรมาชวยแกให และปญหาท่ีเก็บ

ไวท้ังหมดจะรวบรวมไวแลวนํามาเขียนเปนบทความ /วิดีโอคลิปวิธีการแกปญหาเบื้องตนเพ่ือใหเจาหนาท่ีในงานได

พัฒนาตนเองในการแกไขปญหาคอมพิวเตอรดวย และในอนาคตวางแผนไววาจะรวบรวมขอมูลเหลานี้ข้ึนเว็บไซต 

เพ่ือใหคนท่ีมีปญหาเดียวกันสามารถใชขอมูลเพ่ือแกไขปญหาดวยตนเอง 

นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ ไดกลาวเสริมเพ่ิมเติม ไดดําเนินการเก็บขอมูลมาตั้งแตการประชุมครั้งกอนหนา 

ซ่ึง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดเปนคนท่ีจุดประกายและพยายามผลักดันและกระตุน จน

พวกเราไดจัดทําข้ึนมาดวยการทํางานกันเปนทีม สุดทายเปาหมายของพวกเราจะทําใหเกิดการใชคนใหตรงงาน พวก

เราออนดอยในเรื่องของการแกปญหาคอมพิวเตอรก็จะเรียนรูจากผูท่ีเชี่ยวชาญ เพ่ือใหสามารถแกปญหาไดดีข้ึน สิ่งนี้

คือการเชื่อมโยง KM ท่ีพวกเราทํา 
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6. งานทรัพยากรบุคคล 

นางสาวสิริลักษณ หยองอนุกูล ไดเลาใหฟงวา ท่ีงานก็มีการประชุมเพ่ือพูดคุยกันถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน 

และสิ่งท่ีกําลังดําเนินการอยูก็คือการจัดทําฐานขอมูลของงานทรัพยากรบุคคล เนื่องจากปญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในงานคือ 

เวลาท่ีบุคลากรในคณะฯ มาขอขอมูล แลวงานทรัพยากรบุคคลไมสามารถตอบโจทยไดทันเวลา ซ่ึงในขณะนี้อยูระหวาง

การประสานงานกับงาน IT ในเรื่องของการออกแบบ สวนท่ีงานทรัพยากรบุคคลก็อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพ่ือให

ครอบคลุมกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงจะชวยใหทํางานไดดีข้ึน 

7. งานพิพิธภัณฑ 

นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย ไดกลาววา เนื่องจากงานพิพิธภัณฑเปนงานใหม ดังนั้นจึงยังไมมีการจัดเก็บ

หนังสือ เอกสารท่ีเปนระบบ ดังนั้นจึงวางแผนการทําฐานขอมูลเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก็บไวตามตูตางๆ ซ่ึงปจจุบันได

ดําเนินการไปแลว เพียงแตวายังไมไดทําเปนฐานขอมูล Online ซ่ึงจะทําใหเราสามารถคนหาขอมูลไดงายข้ึน และ

เวลาท่ีมีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มาดูงานพิพิธภัณฑก็จะมีการแจกแบบประเมินท่ีเปนกระดาษ ซ่ึงตอนนี้ก็ไดลองเปลี่ยนมา

ใชเปนการประเมินผานเว็บดวย Google Document ซ่ึงพบวานักศึกษาไมใหความรวมมือในการตอบเทาท่ีควร   

8. งานหอพัก 

นางสาวสุวัฒนา อภิมนตบุตร ไดเลาใหฟงวา ไดวางแผนจะทําฐานขอมูลผูพักอาศัย เราจะมีขอมูลนักศึกษา

สวนหนึ่ง และอยากจะเชิ่อมโยง ซ่ึงอาจจะตองขอให IT ชวย  

9. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

อาจารย ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค ไดเลาใหฟงวา ไดมีการใช KM หลายๆ ดานท้ังในดานการเรียนการสอน 

โดยเปน Facilitator ใหกับผูเรียนในการข้ึนฝกภาคปฏิบัติ ใหนักศึกษาไปดูคนไขและตรวจรางกายคนไขโดยท่ียังไม

ตองอาน Chart สวนตัวอาจารยก็ไป Facilitate ดวย ในกรณีท่ีนักศึกษามีคําถามก็จะใหคําแนะนํา ก็พบวานักศึกษา

ไดใชทักษะในการตรวจรางกายท่ีดี นอกจากนี้ก็ยังไดเคยเขาไปท่ี Gotoknow ก็ไดความรูเก่ียวกับประสบการณใน

การตั้งคําถามกับนักศึกษาวา นักศึกษาข้ึน Ward มาเพ่ือตองการอะไร เพ่ือใหนักศึกษาไดคิด รวมถึงการสอนในวิชา

ประเด็นและแนวโนม โดยชี้ใหนักศึกษาเห็นประเด็นวาแนวโนมการใชการจัดการความรูในวิชาชีพการพยาบาลเปน

อยางไร ซ่ึงนักศึกษาตองวิเคราะหและวิจารณได และในฐานะท่ีเปนกรรมการ KM ของภาควิชา และไดอบรม KM 

Facilitator แลว ก็ไดจัดการความรูในภาควิชาโดยใหอาจารยมาแลกเปลี่ยนความรูท่ีอาจารยมีรวมกัน และคนใน

ภาควิชาก็เริ่มตื่นตัว ซ่ึงตอไปก็อาจจะเอาปญหาดานการเรียนการสอนมาพูดคุยกัน ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือดี 

วิทยากรไดกลาวเสริมวา อาจารยเปน Facilitate ในภาควิชา และในการเรียนการสอนดวย มีการใช

กระบวนการเรียนรูท่ีใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง การอานจาก Chart ท่ีคนอ่ืนเขียนมา ก็จะไมรูวาหมายถึงอะไร แตถา

นักศึกษาไดไปถามก็จะไดเรียนรูจากประสบการณตรงท่ีเรียกวา Action Learning   
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10. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 

รองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล ไดกลาววา ไดมีการพัฒนาการวิจัยของภาควิชา แตอาจารยมีเวลานอย 

รวมถึงการมีความหลากหลายในภาควิชา ไมวาจะเปนดานการบริหาร ผูสูงอายุ และทักษะพ้ืนฐาน ตนเองก็ได

รวบรวมงานวิจัยของภาควิชา ทําใหไดขอมูลและหา Theme การวิจัยของภาควิชา และมีการประชุมพูดคุยกันซ่ึง

สวนใหญจะจัดแบบเปนทางการ โดยมีกระบวนการเริ่มตนจากการสัมมนา เพ่ือหา Theme วิจัย และเริ่มหาแนวทาง

วาจะเดินไปทางไหน และมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพ่ือสรางกรอบการวิจัยใหกับพวกเรา และใหอาจารย

แลกเปลี่ยนขอมูลกันและบอกวาจะเขามามีสวนรวมในสวนไหนของการวิจัยของภาควิชา ทําใหเรามีทิศทางของการ

พัฒนา Theme วิจัยของภาควิชาท่ีชัดเจนข้ึน 

รองศาสตราจารย จันทนา รณฤทธิวิชัย ไดกลาววา ในฐานะท่ีเปนหัวหนาภาควิชานั้น จะพยายามทํา KM  

ในเนื้องานของภาควิชา เพราะ KM เปนเรื่องท่ีสําคัญ เปนเรื่องท่ีอยูในการประกันคุณภาพและในยุทธศาสตร จึง

พยายามทํากิจกรรมโดยใหอยูในเนื้องานของอาจารย และใหมีความรวมมือกันในการทําทุกครั้ง แตปญหาคือใน

ภาควิชามีความหลากหลาย ท้ังในงานบริหาร ผูสูงอายุ และทักษะพ้ืนฐาน ดังนั้นเวลาทําอะไรก็ตามในบางเรื่องก็จะ

ไมมีความพรอมกันในการทํา KM ดังนั้นก็เลยพยายามท่ีจะกําหนดวันเวลาท่ีชัดเจนวาจะทําเรื่องใด และเม่ือใด  เพ่ือ

จะใหไดความรวมมือท่ีจะจัดสรรเวลามาพรอมๆ กัน และสิ่งหนึ่งท่ีไดทํา  KM มาแลว 3 ป ก็คือการทําความเขาใจ

รวมกันในการใชแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานท่ีใชประเมินผูเรียน เพ่ือใหการประเมินของอาจารยเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 

11. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก ไดเลาใหฟงวา ตนเองเคยทํางานอยูกับนองๆ ในกลุมงาน

พัฒนา ซ่ึงก็ทํา  KM กันแบบลูกทุงๆ จึงรูสึกชอบ KM เพราะพอไดคุยกันเปนประจําทําใหเกิดความเขาใจวาแตละ

คนทํางานอะไรกัน และพอถึงเวลาก็จะมาชวยกัน รูวาใครจะชวยอะไรใครไดบาง ณ ปจจุบัน ตนเองกลับมาทํางานท่ี

ภาควิชาแลว มีงาน 1 ชิ้นท่ีทํามานานถึง 9 ป ก็เลยคิดวานาจะมีการถอดบทเรียนงานตรงนี้ออกมา เราไดเรียนรู

อะไรบาง และสุดทายก็จะทําออกมาเปนหนังสือ อีกเรื่องท่ีอยากจะแบงปนก็คือ ประธาน KM ของภาควิชา ไดมีการ

จัด KM ทุกเดือน และมีคนลิขิตวาสรุปแลวเราไดเรียนรูอะไรในแตละครั้ง แตปญหาท่ีพบคือ KM ท่ีทํา ไมไดทําเปน 

Series ก็เลยคิดวาตอไปคงจะทําในเรื่องของการพัฒนา Theme วิจัยของภาควิชาข้ึนมา 

12. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ไดเลาใหฟงวา ท่ีภาควิชามีคณะกรรมการ KM เชนกัน โดยจะมี

การกําหนดประเด็นของการทํา เชน เรื่องวิจัย ท่ีภาควิชามีอาจารยท่ีเกงในเรื่อง Participatory Research ก็จะเชิญ

ใหมาเลาใหอาจารยในภาควิชาฟง และมีใครไปไดทุนวิจัยท่ีไหนมาก็จะมาเลาใหฟงกัน ซ่ึงมีคนเขานอย ในระยะหลัง

จึงเปลี่ยนวิธีการใหม โดยใหคิดเรื่องท่ีตนเองอยากจะเลา จากการสังเกตพบวาบรรยากาศของการทํา KM มีผลตอ
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การเลามาก เราทํากอนการประชุมภาควิชาโดยจะพูดคุยเรื่องท่ัวไปกอน และประมาณครึ่ง ชม.กอนการประชุม

ภาควิชาก็จะใหเลา ใครอยากเลาเรื่องอะไรก็ได โดยมีกติกาวาอยาติเตียนกันทําใหบรรยากาศดีข้ึน ซ่ึงตอนนี้ ทํามากวา 

1 ปแลว อาจารยก็จะแจงวาจะเลาเรื่องอะไร ทําใหเรื่องเลาเยอะข้ึน สําหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามี

การลงชมุชน จึงใหนักศึกษามาประชุมกันวาไดเรียนรูอะไรและมีการถอดบทเรียน ในสวนของการบริการวิชาการ 

คณะฯ มีการใหบริการวิชาการในชุมชน ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชุมชน การทําโครงการตางๆ ก็จะใหชุมชน

เขามามีสวนรวม และใหเขาถอดบทเรียนดวยวาไดเรียนรูอะไร แตปญหาคือพอถอดบทเรียนจบ ขอมูลก็จะอยู

เฉพาะท่ีชุมชน ท่ีคณะฯ เองไมไดมีการถอดบทเรียนของคณะฯ ซ่ึงคงจะตองเริ่มตนทําแลว 

ทายกิจกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดกลาวขอบคุณวิทยากรท่ีกรุณามาเปน

วิทยากรใหกับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงวิทยากรไดกลาวย้ําเสมอวา การเริ่มตนการจัดการความรู ตอง

เริ่มตนจากการจัดการความรูสึกท่ีดีๆ ตอกัน ซ่ึงดิฉันเชื่อวาถาเรามีความรูสึกท่ีดีๆ ตอกัน ก็จะทําใหเราเกิดความ

ไววางใจและอยากท่ีแบงปนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทําใหเราไดประโยชนจากสิ่งท่ีเราแบงปนกันมากข้ึน   
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กิจกรรมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม ครั้งท่ี 1/2555 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ประสบการณการเขารวมอบรม ครั้งท่ี 1/2555 เรื่อง การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร เม่ือ

วันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ หองประชมุ 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูท่ีไดเขารับการอบรมเรื่องการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร 

และนําความรูท่ีไดมาแบงปนใหกับผูท่ีไมไดเขารับการอบรมไดรับฟง  วิทยากรคือ นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย และ

นางเบญจวรรณ คุมพงษพันธุ และมีผูเขารวมท่ีมีประสบการณในการทํางานดานสารบรรณหลายทานมารวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู โดยนางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินรายการ ไดตั้งคําถามกับวิทยากรท้ัง 2 ทาน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. คําถาม  ท่ีมาท่ีไปของการไปอบรมเรื่อง การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลาย

เอกสาร ในครั้งนี้ 

ตอบ วิทยากรท้ัง 2 ทาน เลาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกอนไปอบรม โดยมีปญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสาร ยังจัดเก็บ

ไมเปนระบบ ยังไมรูหลักการเรื่องของการลงรับ-สงเอกสาร การตั้งชื่อหมวดหมูแฟมเอกสาร  และไมรูหลักปฏิบัติของ

การทําลายเอกสาร รวมท้ังฐานขอมูลระบบสารบรรณท่ีใชอยูมีปญหาในการเรียกใชงาน  เนื่องจากการตั้งเลขรับ

หนังสือไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ทําใหคนหาลําบาก 

2. คําถาม มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพควรเปนอยางไร 

ตอบ จริงๆ แลวหลายๆ หนวยงานไดมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสข้ึนมาเพ่ือใชในการจัดการระบบงาน

เอกสารสารบรรณ ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป โดยมาตรฐานแลวการจัดเก็บเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดวย 

1. จําแนก คือ จําแนกประเภทเอกสารตามลักษณะท่ีจะอํานวยประโยชน  

2. เก็บใหถูกหมวด คือ ควรกําหนดประเภทเอกสารท่ีจัดเก็บ 

3. นํามาใชไดเร็ว คือ เก็บเอกสารท่ีใชบอยๆไวท่ีลิ้นชักท่ี 1 หรอื 2 

4. ไมควรเก็บหนังสือปนกับแฟมเอกสาร และไมควรเกิน 60 แผน เพราะจะทําใหแฟมหนาและไมสวยงาม 

5. เครงครัด คือ ควบคุมการจัดเก็บอยางเครงครัด เม่ือมีการหยิบมาใชงาน และใชเสร็จเรียบรอยแลวก็

ควรจะเก็บในทันที เพ่ือปองกันการลืม 

6. ใชบัตรยืม คือ กรณีท่ีมีผูยืมเอกสารหรือแฟมควรใชบัตรยืมไวแทนท่ี เพ่ือเปนการเตือนความจําวา

ใครเปนผูยืม จะไดติดตามคืนไดถูก 

7. ใชเครื่องมืออุปกรณเก็บเอกสารท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. คําถาม ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสารแบงเปนก่ีประเภท  
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ตอบ การจัดเก็บเอกสารมี 4 ประเภท คือ 

1. เรียงตามตัวอักษรหรือหัวเรื่อง คือการจําแนกเอกสารออกเปนหัวขอใหญ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

เอกสารโดยท่ัวไปจะมีหัวขอใหญๆ 11 หมวด ไดแก 

1) การเงิน งบประมาณ 2) คําสั่ง ระเบียบ คูมือ ประกาศ มติ  

3) โตตอบ 4) บริหารท่ัวไป  

5) บริหารบุคคล 6) เบ็ดเตล็ด  

7) ประชุม 8) ฝกอบรม ดูงาน บรรยาย วิทยากร  

9) วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง 10) รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม 

11) โครงการ แผนงาน วิจัย 

2. เรียงตามชื่อหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของดวย โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรพยัญชนะไทย 

3. เรียงสถานท่ีตั้งของหนวยงาน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรพยัญชนะไทย 

4. เรียงตามเลขรหัสแทนเรื่องหนึ่ง เชน รหัสหนังสือในหองสมุด 

โดยท่ัวไปแลว หนวยงานตางๆ มักนิยมใชระบบการจําแนกเอกสารระบบท่ี 1 มากท่ีสุด ท้ังหนวยงานของ

ราชการและเอกชน ท้ังนี้ในการจัดแฟมเอกสารนั้น จําเปนตองมีบัญชีคุมแฟมเอกสาร เพ่ือความสะดวกในการคนหา

เอกสารและงายตอการสงเอกสารทําลายตอไป  

ขอคิดเกี่ยวกับการจําแนกเรื่อง 

1. กําหนดหัวขอเรื่องท่ีสั้น กะทัดรัด แตคลุมใจความท้ังหมด 

2. หัวเรื่องแตละเรื่องไมควรซํ้าซอนหรือใกลเคียงกัน 

3. หัวขอเรื่องแตละเรื่องควรมีความหมายเดนชัด ตีความหมาย ไดเปนอยางเดียว  

4. ควรใชภาษางายๆ ท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป 

วิทยากร ไดใหผูเขารวมดูตัวอยางการจัดทําสันแฟมของหนวยงานท่ีไปดูงานมา คือท่ีงานสารบรรณ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงบนสันแฟมจะปรากฎขอมูลเก่ียวกับ ชื่อของหนวยงาน หมวดเอกสาร เลม

ท่ี เลขท่ี (กรณีท่ีใชมากกวา 1 แฟม ในหมวดเดียวกัน)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางการจัดทําสันแฟมเอกสาร 
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วิธีการเรียงแฟมจะมีหลากหลายแบบ อาทิ เชน เรียงตามสี  ตามลําดับความสําคัญ หรือเรียงเปนรูปภาพ 

ฯลฯ และการเก็บเอกสารในแฟม จะเก็บเรียงตามวันท่ี โดยมีบัญชีคุมแฟมเอกสารกํากับอยูดานหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการจัดเรียงแฟมเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสาร 

นางณัฐวรีย วรคุณพิเศษ และนางสมจิตต พุมรินทร จากงานบริหารจัดการ ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณตรง ใน

เรื่องการบริหารงานสารบรรณ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องการจัดหมวดหมูแฟมวา ในทางปฏิบัติของ แตละ

หนวยงานอาจไมไดจัดทําท้ัง 11 หมวด แตละหนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับหนวยงานนั้นๆ วามี

ขอมูลประเภทใดบางท่ีตองจัดเก็บ แตของงานบริหารจัดการซ่ึงมีหนาท่ีดานสารบรรณโดยตรง มีการจัดทําท้ัง 11 

หมวด และมีการเพ่ิมเติมในบางหมวด เชน หมวดพิธีการ ซ่ึงภายในแฟมก็จะแบงเปนหนังสือเขา สวนหนังสือปะหนา

แฟม ท่ีมงานสารบรรณก็ไมไดทําละเอียดเทาตัวอยางท่ีนํามาเสนอ การคุมแฟมจะคุมแคเปนชวงตั้งแตวันทีเทาไหรถึง

วันท่ีเทาไหรเทานั้น สําหรับการไปดูงานอาจไมจําเปนตองนํามาใชท้ังหมด อาจนํามาใชเพียงบางสวนท้ังนี้ตองปรับให

เหมาะสมกับหนวยงาน 
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สําหรับในสวนงานของภาควิชานั้น บางภาควิชามีการจัดหมวดหมูตาม 11 หมวด แตบางภาควิชามีการจัด

หมวดหมูแฟมตามพันธกิจของภาควิชาซ่ึงมี 5 พันธกิจ ซ่ึงไมเหมือนกัน ในหมวดใดท่ีขอมูลเยอะ ก็จะแบงเปนหมวด

ยอยๆ อีกที 

4. คําถาม มีระยะเวลาของการจัดเก็บเอกสารอยางไรบาง 

ตอบ ในแตละหมวดจะมีระยะเวลาของการจัดเก็บเอกสารท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

- งบประมาณ      2 ป  

หมวดท่ี 1 การเงินงบประมาณ 

- เงินเดือน คาจาง      3 ป  

- เงินสะสม เงินยืม     

- เงินชวยเหลือตางๆ เชน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล 

- เงินคาใชสอย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท 

- เงินคาตอบแทน เชน คาเบี้ยประชุม คาทําการนอกเวลา 

- คาบําเหน็จบํานาญ     

- เงินอุดหนุน ฯลฯ  

หมวดท่ี 2 คําส่ัง ระเบียบ คูมือ มติ ครม. 

กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเก่ียวกับคําสั่งของฝายและกอง คําสั่งของหัวหนาหนวยงาน คําสั่งท่ัวไป ระเบียบ 

ประกาศตางๆ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ คูมือและมติตางๆ จนกวาจะเปล่ียนแปลง 

- จดหมายเขา-ออก หนังสือเวียน    1 ป  

หมวดท่ี 3 โตตอบ 

ไดแกเอกสารโตตอบท่ีบริจาค ท่ีขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ การขอชมกิจการ ฯลฯ 

- จดหมายตางประเทศ    3 ป  

- แผนภูมิการแบงสวนงาน    จนกวาจะเปลี่ยนแปลง  

หมวดท่ี 4 บริหารท่ัวไป 

 กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเก่ียวกับการแบงสวนราชการ หนาท่ีความรับผิดชอบและเรื่อง หรือคําสั่งซ่ึงมี

ลักษณะเปนการบริหารงาน การมอบอํานาจหนาท่ีใหทําหนาท่ีแทนหรือรักษาการในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  

- โฆษณา ประชาสัมพันธ    2 ป  

- ควบคุมคุณภาพงาน    3 ป  

- เรื่องดวน      จนกวาจะเสร็จ  

3 ป 

3 ป 
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- ระเบียบคําสั่ง ประกาศ    จนกวาจะเปลี่ยนแปลง  

หมวดท่ี 5 บริหารบุคคล  

- แฟมประวัติ     จนกวาจะออก  

- ใบสมัครงาน     6 เดือน  

- ฝกอบรมสัมมนา ดูงาน    1 ป  

- ทดลองงาน     1 ป  

- แฟมตางๆ ในหมวดนี้    1 ป  

หมวดท่ี 6 เบ็ดเตล็ด 

กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทซ่ึงไมสามารถเขาหมวดใดหมวดหนึ่งท่ีตั้งไวเปนเรื่องพิเศษ และปริมาณ

เอกสารยังไมมากพอท่ีจะตั้งข้ึนเปนหมวดเอกสารใหมได  

- แฟมตางๆ ในหมวดนี้    1 ป  

หมวดท่ี 7 ประชุม 

ในหมวดนี้ กําหนดใหจัดเก็บเรื่องราวเก่ียวกับการประชุมท่ัวๆไป แตถาเปนการประชุมเก่ียวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งในหัวขอท่ีกําหนดไวในหัวขอนั้นๆ เชน การประชุมเก่ียวกับการพิจารณาโทษขาราชการท่ีผิดวินัยท่ีตองนําไปเอา

แฟมท่ีวาดวยการบริหารบุคคล เปนตน 

- ฝกอบรม สัมมนา หรือบรรยายเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2 ป  

หมวดท่ี 8 ฝกอบรม บรรยาย และดูงาน 

- บุคลากรไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ในประเทศ  จนกวาจะเปลี่ยนแปลง  

- คําสั่ง ระเบียบ       จนกวาจะเปลี่ยนแปลง  

หมวดท่ี 9 พัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- โครงการกอสราง      จนกวาจะแลวเสร็จ  

- แฟมสวนใหญในหมวดนี้    1 ป  

หมวดท่ี 10 สถิติและรายงาน 

กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติตางๆ เชน รายงานการตรวจอาคาร รายงานท่ีเกิด-ตาย 

รายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สถิติประชากร ฯลฯ เปนตน 

- โครงการท่ีสําคัญบางโครงการ   2-5 ป  

5. คําถาม กําหนดเวลาการทําลายเอกสาร โดยปกติจะตองทําเม่ือใด 
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ตอบ  โดยปกติการทําลายเอกสารนั้นจะกระทําในระยะเวลา 60 วันหลังจากสิ้นปปฏิทิน 

6. คําถาม การทําลายเอกสารมีข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 

ตอบ  ข้ันตอนการทําลายเอกสารนั้น โดยท่ัวไปมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 เม่ือสิ้นปปฏิทินสํารวจหนังสือเพ่ือทําลายภายใน 60 วัน 

ข้ันตอนท่ี 2 แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการฯพิจารณาหนังสือท่ีขอทําลาย 

ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการฯควบคุมดูแลการทําลายหนังสือ 

ข้ันตอนท่ี 5 บันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 

7. คําถาม  ขอถามงานบริหารจัดการวา ปกติทางงานบริหารจัดการจะสงหนังสือมาขอใหทําลายเอกสาร

เม่ือไหร และหนวยงานจะตองปฏิบัติอยางไร  

ตอบ  นางณัฐวรีย วรคุณพิเศษ และนางสมจิตต พุมรินทร จากงานบริหารจัดการ  ไดใหขอมูลเก่ียวกับ

เรื่องการทําลายเอกสารของคณะฯ วา โดยปกติเม่ือถึงเวลาท่ีตองมีการทําลายเอกสาร ทางมหาวิทยาลัยจะสงหนังสือ

มาท่ีคณะฯ จากนั้นก็จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ซ่ึงจะมีตัวแทนท้ังจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย

รวมเปนกรรมการ หลังจากนั้นงานบริหารจัดการจะสงหนังสือเวียนไปตามหนวยงานและภาควิชา เพ่ือใหสงขอมูล

หนังสือท่ีจะทําลายกลับมา ซ่ึงภาควิชา /หนวยงานก็จะทําการคัดกรองวาจะทําลายเอกสารใดบาง ซ่ึงจะตองเปน

เอกสารท่ีครบจัดเก็บ โดยพิมพรายชื่อหนังสือท่ีตองการทําลายสงคืนกลับมาใหงานบริหารจัดการ ทางคณะกรรมการ

ฯ จะทําการตรวจสอบ ถาพบวาหนังสือยังไมครบกําหนดทําลายก็จะเชิญเจาของเรื่องมาสอบถามถึงเหตุผล เม่ือเสร็จ

เรียบรอย จึงสงขอมูลกลับไปท่ีมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็จะสงขอมูลไปท่ีหอจดหมายเหตุ เม่ือเสร็จสิ้น

กระบวนการท้ังหมดก็สามารถทําลายหนังสือนั้นๆ ได แตปญหาท่ีพบบอยๆ คือ บางหนวยงานคิดวา เอกสารท่ีไมได

ใชงานแลวสามารถฉีกท้ิงเองได ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวไมสามารถทําเชนนั้นได 

8. คําถาม พอเราไดรับรูมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสารแลว เราไดเอามาประยุกตกับ

งานของเราอยางไร 

ตอบ ในประเด็นนี้วิทยากรไดนําเสนอตัวอยางการจัดทําบัญชีคุมรายละเอียดเรื่องเขาแฟมท่ีตนเองได

พัฒนาข้ึนมาเอง โดยจัดเก็บลงในไฟล Excel ซ่ึงประกอบดวยคอมลัมนตางๆ ดังนี้ 

เลขท่ีหนังสือ/ลงวนัท่ี/เลขท่ีรับหนังสือ/ชื่อเอกสาร/หนวยงานท่ีสงเอกสาร/ผูรับเอกสาร/วิธีการพิจารณา /ผล

การพิจารณา/หมวดการจัดเก็บเอกสาร/เอกสารแนบ 

และในสวนของเอกสารแนบนั้น ไดทําการ Scan เอกสารใหเปนอิเล็กทรอนิกสไฟล และแนบในไฟล Excel 

เลย โดยใชคําสั่ง Hyperlink ซ่ึงการแนบเอกสารนี้มีขอดี คือ ทําใหเราสามารถหาไฟลหนังสือไดงายข้ึน 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการทํา Hyperlink และ

การจัดเก็บไฟลขอมูลวาควร ทําบัญชีคุมรายละเอียดเรื่องเขาแฟมเก็บ เปนไฟล Excel และนําไฟลเอกสารแนบท่ีทํา 

Hyperlink ไวในโฟลเดอรเดียวกัน เม่ือตองการยายท่ีเก็บขอมูลจะสามารถ Copy ไปท้ังโฟลเดอร ไดเลย เพ่ือปองกัน

ปญหาการหาไฟลท่ีทํา Hyperlink ไวไมเจอ 

ทายกิจกรรม นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ผูดําเนินรายการ ไดกลาวขอบคุณวิทยากรท้ัง 2 ทาน ท่ีกรุณามา

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องท่ีเปนประโยชนสําหรับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวา กิจกรรมกลุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรมในครั้งนี้ จะทําใหผูเขารวมไดรับความรูเก่ียวกับเรื่อง การจัดเก็บ

เอกสารและการทําลายเอกสารท่ีเปนระบบและถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชกับงานของตนเองตอไป  
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เอกสารประกอบ 

แนวทางการจัดแยกหมวดหมูเอกสารตามหัวขอเรื่อง 

รหัสหมวดใหญ หมวด 1 การเงิน งบประมาณ  

รหัสหมวดยอย 1.1 ระเบียบการเงิน รหัสหมวดยอย 1.6 เงินรายได 

รหัสแฟม 1.1.1 .......................... 

1.1.2 .......................... 

รหัสแฟม 1.6.1 .......................... 

1.6.2 .......................... 

รหัสหมวดยอย 1.2 เงินเดือน คาจางประจาํ คาจาง

ชัว่คราว 

รหัสหมวดยอย 1.7 การมอบอํานาจในการอนมุตัเิงิน 

รหัสแฟม 1.2.1 .......................... 

1.2.2 .......................... 

รหัสแฟม 1.7.1 .......................... 

1.7.2 .......................... 

รหัสหมวดยอย 1.3 คาตอบแทน รหัสหมวดยอย 1.8 การเงินท่ัวไป 

รหัสแฟม 1.3.1 .......................... 

1.3.2 .......................... 

รหัสแฟม 1.8.1 .......................... 

1.8.2 .......................... 

รหัสหมวดยอย 1.4 คาใชสอย คาสาธารณูปโภค รหัสหมวดยอย 1.9 บัญชแีละการตรวจสอบ 

รหัสแฟม 1.4.1 .......................... 

1.4.2 .......................... 

รหัสแฟม 1.9.1 .......................... 

1.9.2 .......................... 

รหัสหมวดยอย 1.5 เงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ รหัสหมวดยอย 1.10 ระเบียบงบประมาณ 

รหัสแฟม 1.5.1 .......................... 

1.5.2 .......................... 

รหัสแฟม 1.10.1 .......................... 

1.10.2 .......................... 

 

รหัสหมวดใหญ หมวด 2 คําส่ัง ประกาศ ระเบียบ คูมือ 

รหัสหมวดยอย 2.1 คําสั่ง รหัสหมวดยอย 2.4 พรบ. พรก. พรฎ 

รหัสแฟม 2.1.1 .......................... 

2.1.2 .......................... 

รหัสแฟม 2.4.1 .......................... 

2.4.2 .......................... 

รหัสหมวดยอย 2.2 ระเบียบ รหัสหมวดยอย 2.5 คูมือ 

รหัสแฟม 2.2.1 .......................... 

2.2.2 .......................... 

รหัสแฟม 2.5.1 .......................... 

2.5.2 .......................... 

รหัสหมวดยอย 2.3 มติ ครม.   

รหัสแฟม 2.3.1 .......................... 

2.3.2 ......................... 
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รหัสหมวดใหญ หมวด 3 โตตอบท่ัวไป ขอความรวมมือ ขายการประชาสัมพันธ หนังสือเวียน  

รหัสหมวดยอย 3.1 โตตอบท่ัวไป รหัสหมวดยอย 3.4 เวียนภายในเพ่ือทราบ 

รหัสแฟม 3.1.1 ตอบขอบคุณการรับบริจาคหนังสือ-

วารสาร 

รหัสแฟม 3.4.1 .......................... 

3.4.2 .......................... 

รหัสหมวดยอย 3.2 ขอความรวมมอื รหัสหมวดยอย 3.5 เวียนภายนอกเพ่ือทราบ (เชน มติ ครม. 

ระเบียบ ประกาศของหนวยงานอ่ืน) 

รหัสแฟม 3.2.1 ขอความรวมมือจากหนวยงานภายใน 

3.2.2 ขอความรวมมือจากหนวยงาน

ภายนอก 

รหัสแฟม 3.5.1 .......................... 

3.5.2 .......................... 

รหัสหมวดยอย 3.3 ขาวสารประชาสมัพันธ   

รหัสแฟม 3.3.1 .......................... 

3.3.2 .......................... 

  

 

รหัสหมวดใหญ หมวด 4 บริหารท่ัวไป  

รหัสหมวดยอย 4.1 การจดัต้ังแบงสวนราชการ หนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

รหัสหมวดยอย 4.4 หลักการและการปฏิบัติราชการ 

 

รหัสแฟม 4.1.1 .................................................. 

4.1.2 .................................................. 

รหัสแฟม 4.4.1 หลักปฏิบัติภายใน 

4.4.2 หลักปฏิบัติท่ัวไป 

4.4.3 การเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

4.4.4 เวร-ยาม การดูแลสถานท่ีราชการ 

4.4.5 ................................................... 

รหัสหมวดยอย 4.2 มอบหมาย ปฏบิตัริาชการแทน รักษา

ราชการแทน 

รหัสหมวดยอย 4.5 สถานท่ีตัง้ราชการ 

 

รหัสแฟม 4.2.1 ................................................... 

4.2.2 ................................................... 

รหัสแฟม 4.5.1 ................................................... 

4.5.2 ................................................... 

รหัสหมวดยอย 4.3 กรรมการตางๆ รหัสหมวดยอย 4.6 สมาคม ชมรม มลูนธิ ิสโมสร 

ขาราชการ 

รหัสแฟม 4.3.1 ................................................... 

4.3.2 ................................................... 

รหัสแฟม 4.6.1 ................................................... 

4.6.2 ................................................... 
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รหัสหมวดใหญ หมวด 5 บริหารบุคคล 

รหัสหมวดยอย 5.1 ระเบียบบริหารบุคคล รหัสหมวดยอย 5.8 วิจยั สอบสวน 

รหัสแฟม 5.1.1 ระเบียบการลา 

5.1.2 ............................ 

รหัสแฟม 5.8.1 ............................ 

5.8.2 ............................ 

รหัสหมวดยอย 5.2 รับสมคัร รหัสหมวดยอย 5.9 ทะเบียนประวัติ 

รหัสแฟม 5.2.1 ............................ 

5.2.2 ............................ 

รหัสแฟม 5.9.1 ............................ 

5.9.2 ............................ 

รหัสหมวดยอย 5.3 สอบบรรจ ุแขงขนั คัดเลอืก รหัสหมวดยอย 5.10 ลูกจาง 

รหัสแฟม 5.3.1 ............................ 

5.3.2 ............................ 

รหัสแฟม 5.10.1 ระเบียบเก่ียวกับลูกจาง 

5.10.2 ............................ 

รหัสหมวดยอย 5.4 กาํหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน 

อัตรากาํลงั 

รหัสหมวดยอย 5.11 เกษยีณ 

รหัสแฟม 5.4.1 ............................ 

5.4.2 ............................ 

รหัสแฟม 5.11.1 ............................ 

 

รหัสหมวดยอย 5.5 บรรจุ แตงต้ัง เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ 

เลื่อนเงินเดือน ปรับวุฒิ คุณวุฒิ 

รหัสหมวดยอย 5.12 สวัสดิการ การตออายุหนงัสอื

เดินทาง 

รหัสแฟม 5.5.1 ............................ 

5.5.2 ............................ 

รหัสแฟม 5.12.1 หนังสือเดินทาง 

5.12.2 หนังสือรับรอง 

5.12.3 ........................... 

รหัสหมวดยอย 5.6 โอน ยาย ยืมตัว การลาตางๆ รหัสหมวดยอย 5.13 บําเหนจ็บํานาญ 

รหัสแฟม 5.6.1 ............................ 

5.6.2 ............................ 

รหัสแฟม 5.13.1 ............................ 

5.13.2 ............................ 

รหัสหมวดยอย 5.7 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ เกียรติคุณ   

รหัสแฟม 5.7.1 ............................ 

5.7.2 ............................ 

  

      

รหัสหมวดใหญ หมวด 6 เบ็ดเตล็ด 

รหัสหมวดยอย 6.1 เบ็ดเตลด็ภายใจ เชน การบริจาค 

การกุศล 

รหัสหมวดยอย 6.2 เบ็ดเตลด็จากหนวยงานภายนอก 

รหัสแฟม 6.1..1 ............................ 

6.1..2 ............................ 

รหัสแฟม 6.2..1 ............................ 

6.2..2 ............................ 
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รหัสหมวดใหญ หมวด 7 ประชุม สัมมนา 

รหัสหมวดยอย 7.1 ประชุม (อ.กม.กระทรวง กอง ฯลฯ) รหัสหมวดยอย 7.2 ประชุมคณะกรรมการ 

รหัสแฟม 7.1.1 .............................. รหัสแฟม 7.2.1 .............................. 

 

รหัสหมวดใหญ หมวด 8 ทุนฝกอบรม ดูงาน บรรยาย วิทยากร 

รหัสหมวดยอย 8.1 ทุนฝกอบรมในประเทศ รหัสหมวดยอย 8.4 ดูงานตางประเทศ 

รหัสแฟม 8.1.1 .............................. 

8.1.2 .............................. 

รหัสแฟม 8.4.1 .............................. 

8.4.2 .............................. 

รหัสหมวดยอย 8.2 ทุนฝกอบรมตางประเทศ รหัสหมวดยอย 8.5 อบรม บรรยาย วิทยากร 

รหัสแฟม 8.2.1 .............................. 

8.2.2 .............................. 

รหัสแฟม 8.5.1 .............................. 

8.5.2 .............................. 

รหัสหมวดยอย 8.3 ดูงานภายในประเทศ   

รหัสแฟม 8.3.1 .............................. 

8.3.2 .............................. 

  

 

รหัสหมวดใหญ หมวด 9 พัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

รหัสหมวดยอย 9.1 พัสดุ ครุภัณฑ รหัสหมวดยอย 9.2 ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

รหัสแฟม 9.1.1 ..............................  

9.1.2 .............................. 

รหัสแฟม 9.2.1 .............................. 

9.2.2 .............................. 

    

รหัสหมวดใหญ หมวด 10 รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม 

รหัสหมวดยอย 10.1 รายงาน รหัสหมวดยอย 10.3 แบบสอบถาม 

รหัสแฟม 10.1.1 .............................. รหัสแฟม 10.3.1 .............................. 

รหัสหมวดยอย 10.2 สถติิ   

รหัสแฟม 10.2.1 ..............................   

    

รหัสหมวดใหญ หมวด 11 โครงการ แผนงาน วิจัย 

รหัสหมวดยอย 11.1 โครงการ รหัสหมวดยอย 11.2 แผนงาน 

รหัสแฟม 11.1.1 .............................. 

11.1.2 .............................. 

รหัสแฟม 11.2.1 .............................. 

11.2.2 .............................. 
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บัญชีคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟม 

แผนท่ี........................... 

ชื่อแฟมเอกสาร.........................................................................รหัสของแฟมเอกสาร................................................. 

งาน/หมวด.....................................แผนก/ฝาย..................................กอง................................กรม............................. 

ลําดับท่ี ชื่อเอกสาร เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เดือน พ.ศ. เลขท่ีรับหนังสือ หมาเหตุ 

      

      

บัตรยืมเอกสาร 

ตูท่ี...............ล้ินชักท่ี.................. 

ลําดับท่ี เอกสารท่ีถูกยืม เลขท่ีหนังสือ ลงวนัท่ี ผูยืม วันท่ียืมเอกสาร วันท่ีสงคืนเอกสาร 

       

       

บัญชีหนังสือขอทําลาย 

บัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ............... 

กระทรวงทบวง............................................... 

กรม................................................................   วันท่ี........................................  

กอง................................................................   แผนท่ี.................. ................... 

ลําดับท่ี รหัสแฟม ท่ี ลงวนัท่ี เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ 
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วิธีการทํา Hyperlink 

1. เม่ือดําเนินการสแกนเอกสารเรียบรอยแลวให คลิก ท่ีชองท่ีตองการแนบเอกสาร และคลิกท่ี  Menu Bar เลือก

Menu Insert และ Hyperlink  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. เม่ือคลิก Hyperlink แลว ใหเลือก Folder ท่ีเก็บเอกสารสแกน และคลิกเลือก File ท่ีตองการแนบ กด OK 

เอกสารท่ีตองการแนบจะปรากฏในตารางทันที 
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สอนอยางไรใหคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ผูชวยศาสตราจารยวรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ 

“สอนอยางไรใหคิดอยางมีวิจารณญาณ” ข้ึน เม่ือวันพุธท่ี 24 กันยายน 2555 เวลา 11.30-13.00 น. ณ หอง 1 004 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารยวิไลวรรณ ทองเจริญ มาเปน

วิทยากร 

เริ่มตนกิจกรรมกับวิทยากร 

รองศาสตราจารยวิไลวรรณ ทองเจริญ เริ่มตนกิจกรรมดวยการสอบถามถึงความตั้งใจในการมาเขารวม

กิจกรรมในครั้งนี้ของผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญใหความคิดเห็นวา ท่ีเขามารวมเพราะตองการ

ทราบวา การสอนใหนักศึกษาคิดอยางมีวิจารณญาณ นั้นจะตองทําอยางไร และผูเขารวมกิจกรรมก็ไดบอกถึง

ความหมายของ คําวาการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงสามารถสรุปไดวา การคิดอยางมี

วิจารณญาณ หมายถึงการคิดอยางรอบคอบ คิดอยางมีเหตุมีผล และคิดแบบคนหาคําตอบ 

การเรียนการสอนใน 21st

รองศาสตราจารยวิไลวรรณ ทองเจริญ ไดกลาวถึงการเรียนการสอนใน 21

 century 
st

นอกจากนี้ มาตรฐานผลการเรียนรูระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ตองการใหผูเรียนเกิดทักษะในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 century ซ่ึงในปจจุบันเปนท่ีพูด

ถึงกันคอนขางมาก เพราะตองการใหผูเรียนเกิดทักษะดาน Learning and Innovation Skills (4Cs – Critical 

Thinking, Communication, Collaboration, Creativity), Life and Career Skills และ Information, Media, 

and Technology Skills ดังนั้นเม่ือตองการใหผูเรียน เกิด Critical Thinking จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการสอนให คิด

อยางมีวิจารณญาณได 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู: ศาสตรพ้ืนฐานท่ัวไป ศาสตรทางการ

พยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง เขาใจและประยุกตใชได 

3. ทักษะทางปญญา คิดเปนระบบ เขาใจ 

วิเคราะห และแกปญหาได 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
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5. ทักษะการคิดวิเคราะห สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

อีกท้ังคานิยมของคณะพยาบาลศาสตร (NSMAHIDOL) ท่ีตองการปลูกฝงใหกับผูเรียน ดังนี้ 

N  Noble 

� S Synergy 

� M Moral 

� A Accountability 

� H  Human respect 

� I  Innovation 

� D  Direct toward  Excellent 

� O  Onward Improvement 

� L  Leadership 

และท่ีสําคัญ คําวา “เปนคนดี มีปญญา นําพาสุข ” ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลตองการปลูกฝงใหกับ

ผูเรียน ทําใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการใหผูเรียนมีปญญา ซ่ึงจะเปนอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดย

ท่ีนิยามของคําวา “มีปญญา” ก็คือ มีภาวะผูนํา มีความคิดสรางสรรค เกงงาน ใฝเรียนรูตลอดชีวิต และกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

การสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 

วิทยากรไดกลาวถึงความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) เปนการคิดท่ีมี

จุดมุงหมาย เพ่ือใชในการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเก่ียวกับขอมูลหรือสภาพการณท่ีปรากฎ โดยอาศัยความรู 

ความคิด และประสบการณของตนเองในการสํารวจหลักฐานอยางรอบคอบ เพ่ือนําไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผล 

(Norris, 1985) ซ่ึงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนความคิดท่ีรอบคอบสมเหตุสมผล ผานการพิจารณา

ปจจัยรอบดานอยางกวางขวาง และผานการพิจารณากลั่นกรอง ไตรตรอง ท้ังดานคุณ-โทษ และคุณคาท่ีแทจริงของ

สิ่งนั้นแลว  (ทิศนา แขมมณี , 2548)  นั่นคือ การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีจิตวิจัย ใชขอมูลในการแกปญหาและ

พัฒนา 

โดยท่ีเกณฑความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (ทิศนา แขมมณี , 2548)  จะเปนตัววัดวาผูเรียน

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณไดหรือไม โดยผูเรียนตอง 

1. สามารถกําหนดเปาหมายในการติดอยางถูกตอง 

2. สามารถระบุประเด็นในการคิดอยางชัดเจน 
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3. สามารถประมวลความรูท้ังทางดานขอเท็จจริง และความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีคิด ท้ังทางกวาง 

ทางลกึและไกล 

4. สามารถวิเคราะหขอมูล และเลือกขอมูลท่ีจะใชในการคิดได 

5. สามารถประเมินขอมูลได 

6. สามารถใชเหตุผลในการพิจารณาขอมูล และเสนอคําตอบ/ทางเลือกท่ีสมเหตุสมผลได 

7. สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นท่ีคิดได 

ข้ันตอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (ทิศนา แขมมณี, 2548) ประกอบดวย 

1. ตั้งเปาหมาย และระบุประเด็นในการคิด 

2. ประมวลขอมูล ท้ังในดานขอเท็จจริง และความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีคิด ท้ังทางกวาง ทางลึก

และไกล  

3. วิเคราะหจําแนกแยกแยะขอมูล จัดหมวดหมูของขอมูล และเลือกขอมูลท่ีจะนํามาใช 

4. ประเมินขอมูลท่ีจะใชในแงของความถูกตอง ความพอเพียง ความนาเชื่อถือ 

5. ใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูล เพ่ือแสวงหาทางเลือก/คําตอบท่ีสมเหตุสมผลตามขอมูลท่ีมีอยู 

6. เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมา และคุณคาหรือความหมายท่ีแทจริงของ

สิ่งนั้น ชั่งน้ําหนัก ผลได/ผลเสีย คุณ/โทษ ท้ังระยะสั้น/ยาว 

7. ไตรตรองทบทวนกลับไปมาใหรอบคอบ 

8. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีคิด 

เทคนิคการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ มีหลากหลายวิธี ดังนี้ 

1. RED Model ของ Pearson Education, Inc. ตามแนวคิดของ Deb Van Batenburg 

(Batenburg,2007) 

2. R- Recognize Assumptions ตระหนักรูสมมุติฐาน 

3. E – Evaluation Arguments ประเมินขอโตแยง 

4. D- Draw Conclusions ระบุขอสรุป 

โดยท่ี RED Model เปนเทคนิคการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณซ่ึงประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

1. 1.ระบุ บงชี้ปญหา ทําปญหาใหชัดเจน 

2. เก็บรวบรวมขอมูล 

3. ประเมินขอมูล 

4. เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด นําเสนอทางเลือก 

5. นําทางเลือกท่ีไดไปปฏิบัติ 
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ผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับวิธีการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณของแตละทาน ซ่ึงสามารถ

สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ การสอนคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น ถาเปนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นาจะทําไดงาย

กวาการสอนในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้เพราะวา ระดับบัณฑิตศึกษาจะมีเวลาในการเรียนมากกวา อีกท้ังการ

มอบหมายงานจะเปนลักษณะการใหผูเรียนไปคนหาปญหาดวยตนเอง หาวิธีการแกปญหา และนําวิธีแกปญหานั้นไป

ทดลองใช จากนั้นก็จะมีการประเมินผล ซ่ึงผูสอนจะคอยใหคําแนะนําอยูตลอดเวลา ในขณะท่ีการสอนในระดับ

ปริญญาตรี อาจจะใชไดในบางวิชาเทานั้น ซ่ึงความยากของการสอนนั้นก็คือการตั้งโจทยใหผูเรียนคิด ในปจจุบัน

ปญหาท่ีพบคือผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางความรูเชิงทฤษฎีกับความรูเชิงปฏิบัติ ไมสามารถเอาความรูเชิงทฤษฎี

มาใชในการแกปญหาในทางปฏิบัติได 

ข้ันตอนการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 

วิทยากรใหผูเขารวมกิจกรรมลองสรุปข้ันตอนวาถาจะสอนใหคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น ผูสอนควรจะเริ่มตน

อยางไร ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวาง และสามารถสรุปจากท่ีกลาวมาท้ังหมด ไดวา

ข้ันตอนการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันเสนอปญหา สถานการณ ประเด็นและสิ่งเรา 

2. จัดกิจกรรมใหฝก 

3. กระตุนใหแสวงหาคําตอบ หาแนวทางการแกปญหา และบอกความคิดของตนเอง 

4. เปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติโดยใชความคิด (รายบุคคล, รายกลุม) 

5. ประเมินความคิด 

6. สรุปผล 

ตัวอยางวิธีการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 

วิทยากรไดยกตัวอยางวิธีการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสอนแบบ PBL (Problem/Project Based Learning) ใหผูเรียนไปคนหาเองวาตองการทําเรื่อง

อะไร แลวใหทําเปน Project ของตัวเอง ผูปวยท่ี Admit อยูบนหอผูปวยโดยสวนใหญไมไดเปนโรค

เดียว แตในการสอนผูเรียนนั้นยังคงตองสอนแบบบรรยาย ท้ังนี้เพราะวาผูสอนตองการใหหลักการ เชน 

การสอนเจาะเลือด ผูสอนแตละคนอาจสอนไมเหมือนกัน แตจะใชหลักการเดียวกัน ผูเรียนท่ีมีปญหา 

คือผูเรียนท่ีไมมีหลักการ  

2. การสอนแบบ Team Based Learning  

3. การสอนแบบ CIPPA จะชวยใหผูเรียนมี Activity ในขณะเขากลุม 

4. การสอนแบบ Research Based Learning 
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5. การสอนแบบการตรึกตรองยอนรอยการคิดเพ่ือสะทอนความคิด ( Reflective Learning) เพ่ือใหผูเรียน

ไดสะทอนวาไดอะไรจากสิ่งท่ีเรียนบาง 

6. การสอนแบบโยนิโสมนสิการ (Critical Reflection) 

7. เครื่องมือท่ีใชชวยในการเรียนการสอน เชน Question, Think-Pair Share, Story Telling, 

Feedback, Feed Forward, Mind Map, Self-Assessment, Reflection ฯลฯ ซ่ึงเทคนิคเหลานี้

ไมใชเรื่องยาก แตท่ีสําคัญคือควรสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนหลายๆ วิชาเขาดวยกัน 

มาถึง ณ ตอนนี้ ผูเขารวมกิจกรรมก็ไดรับความรูอยางมากมายเก่ียวกับการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณจาก

วิทยากรของเรา ไมวาจะเปนหลักการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณข้ันตอนการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณรวมถึง

ตัวอยางวิธีการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมจะไดนําความรูท่ีไดในครั้งนี้ไปทดลองใชสอนกับ

ผูเรียน และจะกลับมาประเมินผลรวมกันอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในระหวางการสอน 
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ถอดบทเรยีน (Retrospect) ภายหลังเสร็จส้ินโครงการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือการถอดบทเรียน ( Retrospect) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ  ใน

ปงบประมาณ 2555 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองประชมุ 602 คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิธีการดําเนินโครงการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555 

1.1. กระบวนการ 

โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ  เปนโครงการท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดการความรูภายใน

คณะพยาบาลศาสตรซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรมใน 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 

เนนการบูรณาการการจัดการความรูกับงานประจําของบุคลากรสายสนับสนุน  ซ่ึงคณะกรรมการ  KM ของ

คณะฯ เปนแกนหลักในการดําเนินการ  และประสานงานกับสํานักงานตางๆ  เพ่ือใหเกิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในแตละสํานักงาน 

กิจกรรมท่ี 2 ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 

 สรางใหเกิดการถายทอดความรู/ประสบการณของผูเกษียณอายุราชการใหเกิดข้ึนในคณ ะฯ ซ่ึงมีการจัด

กิจกรรมท้ังในระดับภาควิชาและระดับคณะ ซ่ึงในระดับภาควิชาจะมีการประสานงานจากกรรมการ KM ของคณะฯท่ี 

อยูในแตละภาควิชาเปนแกนหลักในการดําเนินการ/ประสานใหเกิดกิจกรรมตางๆ  ข้ึนสําหรับในระดับคณะ

คณะกรรมการ KM ของคณะฯ เปนแกนหลักในการดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 3

1) กลุมของภาควิชาตางๆ ไดแก ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ภาควิชาการพยาบาลอายุศาสตร

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  

 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 

รูปแบบเปนการดําเนินกิจกรรม จะมีการแบงเปนกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ดังนี้ 

วิธีดําเนินการคือ ใหกรรมการ  KM ของคณะฯ  ท่ีอยูในแตละภาควิชาเปนแกนหลักในการดําเนินการ/

ประสานกรรมการ KM ของภาควิชาเพ่ือใหเกิดกิจกรรมข้ึน 

2) กลุมของบุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงานตางๆ เกิดกลุม COP จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพ่ือสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  KM 

Facilitator และกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม 
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นอกจากนี้ยังมีกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  NSKM ซ่ึงเปนกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของ

คณะกรรมการ KM ของคณะฯ ซ่ึงวิธีดําเนินการคือ คณะกรรมการ KM ของคณะฯ เปนแกนหลักในการดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 4

1.2 ปญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรม 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator 

กิจกรรมนี้เปนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 วนั โดยมีคณะกรรมการ  KM ของคณะฯ  เปน

แกนหลักในการดําเนินการ 

1.2.1 ภายในคณะฯ 

1) มีกลุม CoP ไมครบทุกภาควิชา และสํานักงาน 

2) บางกิจกรรมมีบุคลากรกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมนอย 

3) บุคลากรมีภาระงานมากและมีการจัดกิจกรรมทับซอนกับการจัดกิจกรรม KM 

4) รูปแบบการจัดท่ีนั่งในการทํากิจกรรมมีผลกับการดําเนินกิจกรรม เชน การจัดท่ีนั่งแบบ

หองเรียนทําใหมีลักษณะเปนทางการมากเกินไป  ไมเหมาะตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําให

ความสนใจของผูเขารวมกิจกรรมลดลง  แตเม่ือทดลองจัดกิจกรรมเปนลักษณะการจัดท่ีนั่งแบบ

วงกลมก็ทําใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรูสึกเกร็ง และไมผอนคลาย เปนตน  

5) ผูเขารวมกิจกรรมบางคนยังไมเกิดความเขาใจวิธีการนําการจัดการความรูมาปรับใชในงาน

ประจําของตนเอง 

6) ผูเขารวมกิจกรรมไมเขาใจบทบาทของการเปนคุณลิขิตและยังไมสามารถจับประเด็นท่ีตองการ

บันทึกได 

7) ขาดเวทีในการแสดงผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู 

1.2.2 ภายนอกคณะฯ 

1) ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (นอกสถานท่ี) จําเปนตองใชระยะเวลาในการ

เตรียมการพอสมควร ปญหาจะเกิดข้ึนจากการแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม / การ

แจงถอนตัวของผูเขารวมกิจกรรมในระยะเวลากระชั้นชิด  ทําใหผูจัดฯตองแกไขเอกสาร

ตางๆ และตองติดตอประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของใหม  ซ่ึงทําใหการทํางานมีความซํ้าซอน และ

เสียเวลาคอนขางมาก 

2) ผูเขารวมกิจกรรมไมไดแจงลวงหนาเก่ียวกับการข้ึนรถนอกเสนทาง การมาข้ึนรถสาย  รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางใหมในระยะเวลากระชั้นชิดทําใหผูจัดอบรมไมสามารถควบคุมเวลา

ได จําเปนตองปรับกําหนดการในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

3) ผูจัดฯ ไมไดประสานงานในรายละเอียดกับวิทยากรเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณตางๆ  ท่ีตองใชใน

การทํากิจกรรมจึงทําใหเกิดความลาชาและติดขัดบาง 
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4) เกิดกิจกรรมใหมๆ ท่ีนอกเหนือจากกําหนดการ จึงทําใหการเตรียมความพรอมของผูจัดฯยังทํา

ไดไมดีนัก เชนการทัศนศึกษานอกสถานท่ี เปนตน 

5) ผูเขารวมอบรมสวนหนึ่งยังไมมีพ้ืนฐานความรูในเรื่องการจัดการความรูท่ีดีพอทําใหเกิดปญหา

ดานการรับรูและความเขาใจ จึงทําใหไมเขาใจในสิ่งท่ีวิทยากรตองการสื่อสาร  

1.3 แนวทางการแกไข 

1.3.1 ควรมีการชี้แจงและทําความเขาใจแกบุคลากรในชองทางตางๆ  ใหมากข้ึน  เชน การสงหนังสือ

การสง E-mail การประชาสัมพันธทางเว็บไซต  KM การประชาสัมพันธทาง  NSTV และการติด

บอรดประชาสัมพันธในลิฟท  ฯลฯ เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดทราบเก่ียวกับ วัตถุประสงค และ

รูปแบบของกิจกรรม กอนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

1.3.2 ในการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี ควรมีการกําหนดระยะเวลาใหแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อการเขา

รวมกิจกรรม คูพักและการเดินทางของผูเขารวมกิจกรรม/วิทยากรท่ีแนนอน เพ่ือใหการ

ดําเนินการตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น 

1.3.3 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูดานการจัดการความรูเพ่ิมเติมเพ่ือปูพ้ืนฐานความรูใหกับ

กลุมเปาหมายกอนการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดการรับรูท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.3.4 มีการถายวิดีโอกิจกรรมท่ีสําคัญๆ และนํามา เผยแพร ใน“รายการ  KM ไมทําไมรู”  ผานทาง

ระบบ NSTV ของคณะฯ เพ่ือใหบุคลากรท่ีไมมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมไดดูยอนหลัง 

2. การคัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ แบงเปน 4 กลุมตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว คือ กลุมบูรณาการ

จัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  กลุมถายทอดความรูจากผูเกษียณอายุราชการ  กลุมชุมชนนัก

ปฏิบัติ (CoP) และกลุมKM Facilitator 

2.1  กระบวนการ 

1) กลุมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  เนนการทําในกลุมบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

2) กลุมถายทอดความรูจากผูเกษียณอายุราชการ ใหกรรมการ  KM ของคณะท่ีอยูในแตละภาควิชา

สอบถามผูเกษียณอายุราชการของภาควิชาตนเองถึงความสนใจและสมัครใจเขารวมกิจกรรม 

3) กลุม CoP เปนกลุมคนท่ีมีความสนใจเขารวมกิจกรรมท้ังในภาควิชา และสํานักงานตางๆ 

4) กลุม KM Facilitator เนนผูท่ีจะสามารถเปนแกนนําในการดําเนินการดานการจัดการความรูท้ังใน

ภาควิชา และสํานักงานตางๆ   

2.2 ปญหา 

1) กลุมเปาหมายในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  มีภาระงาน

คอนขางมากและไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม จึงเกิดการรวมกลุมกันนอย 
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2) ผูเกษียณอายุราชการเขารวมกิจกรรมในบางรูปแบบของกิจกรรม 

3) กลุม CoP ระดับสํานักงาน สมาชิกกลุมไมใชกลุมคนท่ีมีความสนใจรวมกันจริงๆ  ทําใหไมมีความ

เหนียวแนนของกลุมมากนัก 

4) กลุม KM Facilitator ผูเขารวมกิจกรรมควรมาจากความสมัครใจ 

3. วิธีการเลือกบุคลากรเขามาเปนคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู  

3.1 กระบวนการ 

1) บุคลากรมีความเต็มใจและสมัครใจเขามาเปนกรรมการฯ 

2) บางสวนไดรับการคัดเลือกจากคณะ/ภาควิชาใหเขามาเปนกรรมการฯ 

3.2 ปญหา 

1) กรรมการบางทานมีภาระงานมาก ทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามเปาหมาย 

3.3 แนวทางแกไข 

1) จัดใหมีกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  NSKM ข้ึน เพ่ือใหคณะกรรมการ KM เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันและชวยกันเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินการตางๆเพ่ือใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

4. วิธีการจูงใจกลุมเปาหมายใหเขามารวมโครงการ 

4.1 กระบวนการ 

1) จัดกิจกรรมในชวงพักกลางวัน เพ่ือไมใหรบกวนเวลาทํางานและเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ใช

เวลานอยทําใหผูเขารวมอยากเขารวมกิจกรรมมากข้ึน 

2) ปรับรูปแบบของกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการเพ่ือใหอยูในความสนใจของผู

เกษียณอายุราชการ 

3) ปรับหัวขอการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมีความนาสนใจและตรงกับความตองการของผูเขารวมกิจกรรม 

4.2 ปญหา 

1) บางกิจกรรมมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมนอย 

4.3 แนวทางแกไข 

1) มีการประชาสัมพันธในชองทางตางๆ ท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือกระตุนใหกลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมมากข้ึน 

5. ปจจัยท่ีสงเสริมสนับสนุนใหโครงการสําเร็จ 

5.1 ผูบริหารในทุกระดับเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุน และเขารวมในกิจกรรมทุกครั้ง 

5.2 มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 

5.3 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานไดจริง 
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5.4 จัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการและความสนใจของผูเขารวมกิจกรรม 

5.5 มีการมอบของท่ีระลึกใหแกผูเขารวมกิจกรรมในบางกิจกรรม 

6. ปจจัยท่ีขัดขวางใหโครงการลมเหลว 

6.1 ผูบริหารในทุกระดับไมเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม 

6.2 กลุมเปาหมาย ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนขาดการสรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม 

6.3 กลุมเปาหมาย ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานคอนขางมาก 

6.4 มีการจัดกิจกรรมอ่ืนทับซอนกับการจัดกิจกรรม KM 

6.5 ระยะเวลาและสถานท่ีในการจัดกิจกรรมในบางครั้งไมเอ้ืออํานวย 

7. ขอเสนอแนะเพ่ือการวางแผน/ปรับปรุงการดําเนินการโครงการจัดการความรูในปงบประมาณ 2555 

1) จัดการอบรมการเปน “คุณลขิติ” ใหกับบคุลากรของคณะฯ 

2) จัด “เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการความรู”  เชน จัด KM Day เพ่ือเปนเวทีนําเสนอ

ผลงานดานการจัดการความรู จัดนิทรรศการ จัดมุมแสดงงาน Show Share & Shine ฯลฯ 

3) จัดกิจกรรม  KM โดยการบูรณาการเขากับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  โดยเฉพาะพันธกิจดาน

การศึกษา การวิจัย และอ่ืนๆ 

4) ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรูในทุกชองทางเพ่ิมข้ึนเพ่ือเปนการกระตุนให

บุคลากรของคณะฯ เกิดความตื่นตัวและใหความสําคัญกับเรื่องการจัดการความรูมากข้ึน 
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บทสงทาย 

การดําเนินการดานการจัดการความรูของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในป งบประมาณ 2555 นี้ ยงัคงมี

เปาหมายเพ่ือสรางวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู และบูรณาการจัดการความรู กับการดําเนินงานตามพันธกิจ

ตางๆ ของคณะฯ ท้ังในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือใหเกิดการสราง องคความรูท่ีมีคุณคาขององคกร 

รวมท้ังการเผยแพรความรูเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดจากองคความรูนั้น  รวมถึงการสรางคุณอํานวยแหงคณะ

พยาบาลศาสตร เพ่ือใหการดําเนินการดานการจัดการความรูสามารถหยั่งรากลึกลงไปสูแตละภาควิชาและสํานักงาน

ตางๆ มากข้ึน 

ในปนี้ คณะฯไดรับเกียรติเปนอยางสูงจากรองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา  รองคณบดีฝายพัฒนา

คุณภาพและการจัดการความรู  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีกรุณามาเปนวิทยากรถายทอดเคล็ดวิชา

ในการเปนคุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตรผานการทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย  ใหท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ ทําใหไดขอคิดเห็นวาผูท่ีจะเปนคุณอํานวยท่ีดีไดนั้น ผูนั้นจะตองลดความเปนตัวตนลง ตองใสใจซ่ึง

กันและกัน และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล รวมถึงตองมีทักษะการฟงและการสังเกตท่ีดี  และมีทกัษะของ

การถามคําถามท่ีดีท่ีทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดคิดวิเคราะหอยางลึกซ้ึง รวมท้ังตองคิดเชิงบวกโดยมองวาตองถายทอด

ความรูท่ีมีในตนเองใหกับผูรวมงานเพ่ือใหเขาเปนผูสืบทอดความรูท่ีมีอยูตอไป  เพราะหัวใจสําคัญของ การจัดการ

ความรู  คือ การนําความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนรูในกลุมท่ีทํางานรวมกัน มาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน ไมเพียงเทานี้ รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา ยังคงติดตามการทํางาน

ของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตรมาตลอด ทานมาเยี่ยมเยือนท่ีคณะฯหลายครั้ง พรอมๆ กับการถายทอด

ประสบการณท่ีทานมีใหแกพวกเรา จึงอยากบอกทานวา ทานคือครู ทานคือผูให ทานคือผูเสียสละ และทานคือ

กัลยมิตรของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

อยางไรก็ตาม การดําเนินการในปงบประมาณ 2555 นี้ ไดเกิดโครงการพัฒนาคุณภาพงานของสายสนับสนุน

วิชาการ โดยมุงเนนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน และหาแนวทางท่ีจะทําใหการปฎิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการดําเนินกิจกรรมของกลุมชุมชนนักปฏิบัติกลุมเดิม และเกิดกลุมชุมชนนักปฏิบัติ

กลุมใหมข้ึน ทําใหไดรับองคความรูท่ีหลากหลาย  และทําใหไดเห็นความตั้งใจ ความมุงม่ันของการดําเนินงาน ดาน

การจัดการความรูอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะเห็นไดจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนท้ังในสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการท่ีมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ     

 ณ วันนี้ จากการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมาทําใหพบวา  บุคลากรของคณะฯ ยังขาดทักษะของการทําหนาท่ี

เปน “คุณลิขิต” ไมทราบวาจะตองลิขิตอยางไร  ไมทราบวาจะตองลิขิตอะไร ทําใหเปนอุปสรรคของการทํางานเปน

อยางมาก  ดังนั้นการจัดอบรมในเรื่องดังกลาว  จึงเปนสิ่งท่ีคณะกรรมการฯ  ควรพิจารณาดําเนินการตอไป  ส่ิงหนึ่ง
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ท่ีอยากฝากไวคอื การจัดการความรูไมใชเรื่องยาก /งาย ไมมีคําวาถูก/ผิด ไมมีสูตรสําเร็จของการดําเนินงาน  แต

สามารถเรียนรูได เพราะย่ิงเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติมากเทาไหรก็ย่ิงมีความเขาใจท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนเทานั้น 

 

 

            ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู   
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b~tJ\I ~\l1~~\ilVh 1fl'a\l fl1'a~\9!J'W1fl1'a~(ilfl1'aflJl:lJ~.fl1tJ 1'Uflru~ "1 ~'U:lJ1 b~e:J1~:iJfl1'a?l~1\1 'al'U'al:lJ bbfl~~(ilbtl'U~

e:J\lAflJ1:lJ~.fl1tJ1'Uflru~'Wm'U1flP11?l\?l{ 'al:lJ~\lfl1'ab(:.JtJbb'W~e:J\lAflJ1:lJ~\911\16'\1tJ61611-um1'Wbbfl~.fl1fll'IJ1~l\16'\
\l \l I 'U I

'lJe:J\lflru~'WtJ1'U1flP11?l\?l{ b~e:J1~bn(ilfl1'a 1off\ll'Ue:J\lArll1:lJ~e:J~l\1:iJtJ'a~~V15.fl1'Wbbfl~tJ'a~~V15(:.Jfl bbfl~'Uflmm~ .
flru~'W m'U1~ P11?l\?l{?l1:lJ1'af1'Vh'Vl'W1~bU'Ufl ruB1'Wl tJ1~ e:J~ l\1:iJtJ'a~~V15Jll'W:lJ1 n~?l (il• •

'Vl1.htJ.:l1'W/ ~~'U~ (il"llB'U \l1'WbV1fl1'U1fl~?l1'a?l'UbV1Plbbfl~\l1'U~\9!J'W1flru.fl1'Wbbfl~'U~'Vmfld1:lJb~tJ\I
v •

1\ll(J'l.h::;~.:lA•
1. b~e:J'U'aru1fl1'a~(il fl1'aflJ1:lJ ~n'U fl1'a~1 b'U1.J\l1'U\?l1:lJ~'U5n "iJ\911\16'\'IJe:J\Ifl ru~'WtJ1'U1fl P11?l\?l{~ ~ I

2. b~e:J?l~1\1n~ :lJ'q:lJ'IJ'W-UmJ 5u&11'W'a~~'UJllfll'IJl bb~~611-Un\ll'U\911\11 'lJe:J\Iflru~'W tJ1'U1fl P11?l\?l{

3. b~e:J?l~1\1e:J\IA fll1:lJ~"iJ1 n n~:lJ'IJ:lJ'IJ'U-UntJnu&11 'U'a~~'UJl1 fll"lll bb~~611-Un\ll'W \911\16'\'lJe:J\Ifl ru~
'U , '\ 'd.J I

~
'Wm'U1flPl1?lm

4. b~e:J?l~l\11 \9!J'W5'a'a:lJe:J\IAm'IJe:J\Ifl1'ari1 tJVle:J(ilflJ1:lJ~er bn~tJ ru m tJ'a1"llfl1'a bbfl~ fl1'a bbfln btJ~ tJ'Ub~tJ'W~
\l'U , \l

'a~'Vll1\1n~:lJ'IJ:lJ"ll'U-UntJ nu&1• , ':..J

5. b~e:Jf1e:J(il'UVib~tJ'W/flJ1:lJ~~1~"iJ1 n fl1'a'U'a~.n fl1'a~ (ilfl1'aflJ l:lJ~n'U fl1'a~1 b'U'U\l1'U\?l1:lJ~'U5n"iJ\911\16'\
'U 'U 'U I

'lJe:J\lflru~'WtJ1'U1~ P11?l\?l{ fl1'aril tJVIe:J(ilfll1:lJ~er bn~tJ rum tJ'a1'IJfl1'a bb~~fl1'a bb~n btJ~ tJ'Ub~tJ'U~'a~'Vll1\1 n~:lJ
'U'U 'i 'U \I

'q:lJ'IJ'U-umJ5'U1i
d Q..I c.: I 6' 11 6'

6. b'We:J'al'U'al:lJ "iJ(ilbn'U bbfl~b(:.JtJbb'W'ae:J\lflflJl:lJ'a'IJe:J\lflru~'Wm'U1flP11?l\?l'a~
7. b~e:J1~'U flmm:iJflJl:lJ~flJ1:lJb oU11"iJb~tJdn'Ufl1'ab U'WerB1'UltJflJ1:lJ?l~(illn (FaciLitator). ~ ~
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2

"~1b'U'Wm~ 4 nlilm~:lJ ~.:J\1

nlilm~:lJVi 1

nlilm~:lJVi 2

'" .J
nlilm~:lJ'Vl3

nlilm~:lJVi 4

?f~1.:JeJ.:Jrlfll1:lJ~1il1nn~ :lJ'll:lJ'll'W't1mJ n u~
'\J ,,\I d.J

m~eJm:lJb:U.:JuBu~m~ KM Facilitator

IV JfQJ 0 ~ .c::::a.

l'l'J'll'J~fl'J1:lJj;l1b':i~ / ~!i'l~!i'll'l

1. 1~ eJ.:Jrlfl11:lJ~~1 n n1~tleJ~'U'Vlb~CJ'W1'Wnlilm~:lJu ~n.nm~~~m~fl11:lJ~n'Um~~1b'U'W.:J1'Wl'l1:lJ.rn~nlil~ ~ ~

~1.:J1 'lJeJ.:Jflru~ieJ~1.:JUeJCJ5 b~eJ.:J

2. 1~mrlfl11:lJ~1il1nn1~~1CJ'VleJ~fl11:lJ~~bn~CJru€l1CJ~1'lJn1~ eJ~1.:JUeJCJ2 b~eJ.:J
\J \/\1"

3. 1~eJ.:Jrlfll1:lJ~1il1nn1~tleJ~'U'Vlb~CJ'W/fl11:lJ~'lJeJ.:Jn~:lJ'lJ:lJ'lJ'W't1nunu~eJ~1.:JUeJCJ5 b~eJ.:J
'U 'U , 'I d.J

4. lIflmmnfl11:lJ~.:JVjeJh1'Wn1~b-U1~1:lJeJ'U~:lJb:U.:JuBu~n1~ KM Facilitator eJ~l'W~~~'U~ hiueJCJ

n11~eJCJrl~ 80

. "
';j::EJ::b'J!i'l1~1biJ'Wn1':ib~:lJ~'W1 l'lmfl:lJ 2554 ~'WMI 30 n'WCJ1CJ'W2555, ,

~'UU';j:::lJ1ru 705,770 'U1'Vl

nlilm~:lJVi 1

nlilm~:lJVi 2

136,900 'U1'Vl

384,000 'U1'Vl

705.770 'U1'Vl

?f~1.:Jmrlfll1:lJ~1il1nn~:lJ'll:lJ'lJ'W't1mJ nu~
\J 'I" d.J

nlilm';j:lJVi4 n1~eJm:lJb:U~uBu~m~ KM Facilitator

1'. 'h r. '3~ [2( vhmtln ';j'J:lJi~~'W

hJ lJ.~'J<JJflf;U:::fl'n:lJfl1'j1J':i~ ~lf1ru:::.,.
':'.-i b / 5/1 "". ~~. 11 ", ~ 64-,,11 25 .. ::T 1JJ0 J'Ul1 ; : YLfl'. 25 ........•

",d.1 "'''''q '" q ". '" i .,.i""l.l~\Yl~C\"'~~ o...\"O'1.n,~JJ~'I'11J~:::~:lJ V'4:lJVlI'W"H'1f)m~ I'lHlll'U'Ufil'.i fI',j~m'.i..................... '?"yY"I.,j ~':l
.................................•.•.........•••.......... ~ ;;.: -;y'" 'j;' ::.J .•...
,'W'llJ1J~~"nru .....!.?~1J.~g...~~~~~~::::~~.'t'.~~~~r.'::~'\-\~)
••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'Ill f)'l 'Utl~::::lJl ru .

~'lifl,rl~'W i1J?11~lfJ'Ili 'lmlJV~~1'IH).:j'.i:::IiifJ'Ufil'.i Hl~'W~f1ru::: "1 111'11'W1'I

1Jv'Ulunu1M' 'J .~: ••l(,!~.~.~.~~.~:?JC~::L~.!1d. 1il1i1'Wm'.i
II 'I *' ••

C ~ 'Yl'nmJ':i~l:rl'il'\-! ,d'UlU" lfl'UleJfll:rl':i.' tt,!"l .•
~ /1-: (Jny

~~'lltl /. .

1r.'\J 1'4 fil':i fI ru:::f) ':i':iJJm J 1J'J::; ~ 1fI ru::;<1.,.,;n M~ ~r -,-
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3

d ~
"l/B~'VI5f116'll'l1 8 .;r~'U1'j~'U'U'U~vn 'j~ (ilm'j~ihh~~'VI6 mw

3

Ltln r11"ith::r. Clunl':ith::'lfJJ•
n~ n11:W1'Wbfl1.:In 11l'11:Wbb~'WtJliu~ fl11 fl ru~'YH.J1'U16'tf116'll'l{ U\l'UtJ1~:W1 ru 25~!fl~::fI':i~JJ nl"jtJJ::~l AOJ::;

•.••• ,J
A"j~WLH'l:Il'I b /255 4
•.• .J
1'lJ11 11 'l'").~. 0 l\-

ei
11':i::11 .4.1

.;r~'U1'j~'U'U bb6't~n6't1n1'Um'j'U'jru1m1~(il mW111~~n'Um1~1b 'W'U\l1'Ul'I1~m'jn"iJ~ ~
d ~
"l/BnmJ'VI 5•

~1\11 'lJB\lflru~..,

~B bFl1\lfl11 .;r~'W1nT'j~(ilm'jfl11~~mtJ 1'Uflru~..,~

'" '""l/Bn~n'a1:W m'j'U 'jru1m'j~ (ilm'jfl11~~ n'Um1~ 1b'W'U\n'Ul'I1~.;r'W5n "iJ~ 1\161
~ ~ I

Vl'l,btl\l1'W/ ~~'U~ (il"l/B'U \l1'Ub'Vlfll'U16't~G'l1'jG'l'Ub'Vlf'1bb6't~\l1'U.;r~'U1f1rumwbb6't~'U~Vmfl11~b~ tJ\I~ .
<V • I ~
1l'1!1U1~6'l\lfl

dI Q..I till.' 0 CIt, QJ Clt, I 6'

1. bWB'U'jru1 m'j~(ilm'jfl11mn'Um'j(i11b'W'U\l1'Ul'I1~W'U5n"iJm\l61 'lJeJ\lflru~WtJ1'U16'tf'11G'll'l1~ ~ I

2. b~eJtl eJ(il'U'Vlb~tJ'W/fI11~~~1~"iJ1 n m1'U'jru1 m'j~(il m'jfl11~~n'U m1~1 b'W'U\l1'Um~.;r'U5n"iJ ~1\161~ ~ ~ I
~

'lJeJ\If1ru~w tJ1'U16'tf'11G'lm

d QJ ~ I 6' i.I 6'

3. bWeJ'j1'U'j1~ "iJ(ilbn'U bb6't~b~mbW'jeJ\lflfI11~"j'lJeJ\lflru~WtJ1'U16'tf'11G'lm~

n~n'a1~ / 15~1b'W'Wfl11

1. ~(iltJ'j~"l/~f1ru~m'j~m"j.;r~'U1eJ\lAmbb 'iA\Im'jb~tJ'U~bb6't~m'j~(ilm"jfl11~~ b~m1\1 bb~'U1'Um'j. ~ ~
"~lb'W'Um'j~(ilm"jfl11~~ 1 f1~\I/b~eJ'U~

2. ~(ilb1Vibb6'tmtJ~tJ'Ub~tJ'Ufl'Ub~eJ\I "b~eJ\lb~lb~lW61\1 (Storytelling)" l(ilm:Uqj1'VltJ1m~1

bb6'tn btJ~ tJ'Ub~tJ'W~tJ'j~G'l'Um'jru 1'Um"j'U'jru1 m'j~(il m'jfl11~~n'U\l1'UtJ'j~"il1 1~n'U'U f16't1n'aG'l1tJG'lU'UG'l'U'U
\J \l \J " "

"il1'U1'U 3 "l/~.

o ~ Clt, QJ tJv 0 Clt, v Clt, I 0 v3. (il1b'U'Un"iJm'j~ m'j'U'jru1m'j"iJ(ilm'jfl11~'jn'U m"j(i11b 'U'U\l1'Ul'I1~W'U5n"iJl'I1\161 'lJeJ\lG'll'Un\ll'U~ ~ I

l(ilE.JfIru~m"j~m'j'" tJ'j~G'l1'U\l1'W1~bn(ilm'j~(ilb1Vibb6'tmtJ~m.Jb~tJ'UTI'Wbb~6't~\l1'U "il1'W1'U 6 \l1'U "il1'U1'U 2~
"

b~eJ'U/f1~\I

4. tlB(il'U'Vlb~tJ'W/ fI11~~~1~"iJ1nm'j'U'jru1m'j~(il m'jfl11~~n'U m'j~1b 'W'W\l1'Wm~.;r'W5n"iJ~l\161
\l \l \l I

'lJeJ\lci'1Un\ll'U

5. ~(ilbn'UG'l'jtJtleJ(il'U'Vlb~tJ'U /fI11~~m~1'1;r'U'Ubl'U 1'1l~ b~m~mb W~eJ\lAfl11~~. ~ ~
6. tJ 'j~ bii'W~6'tm"j~l b'W'Wn"iJn 'j'j~ m'j'U'jru1 m'j~(il m'jfl11~~n'U m'j~ 1b'W'W\lTUm~.;r'W5n"iJ~l\161

~ ~ I

'lJeJ\lci'lUn\ll'U

7. 111~6'tm"jtJ"j~ bii'W~ltJ~'UtJ"j \Im~'U1'U m'j'U'jru1 t:I1'j~ (ilm'jfl11~~n'U m'j~1 b'W'W\l1'Ul'I1~.;r'U5n"iJ. ~ ~

~1\11 'lJeJ\lci'lUn\l1'U
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IV ~Q,/ 0 ~ ~

Vl1"l11Vlfl11~611t 'a'J / e-J~e-J~Vl

1. 1vi'eJ.:)Am1~~"\11 n n1 'atleJVl'UVlt~CJtJltJ n"\1m~~'U ~t\.!1m~~ Vlm~fl11:lJ~n'Un1~v11b 'UtJ':)ltJ~l:lJm~n"\1~ ~ ~,
I I 11 d

~1.:)1 'UeJ-:lflru:::i eJCJl-:ltJeJCJ5 b~eJ-:I

4

"
61eJVlfl~eJ~n'U ~1"li1Vlfl11~~lt~'J (KPI) "lJeJ~t1Vl5Al61Vl{flru~i vi'ltJn1~~~tJleJ-:lAmbb~-:ln1~t~CJtJ~ oiieJ1, ~

. "
'a~t1~t1mv11tiJtJn1'a b~:lJ(;)tJ1 ~mfl:lJ 2554 ?ltJ~Vl 30 ntJCJlCJtJ 2555, ,

~'U'th~~lru 38,870 'U1Vl

'Vl:lJ1Vlrl1VleJ'UbbVl'W

- rll~eJ'UbbVltJ1VlCJlm 3 'lJ:lJ.1 ~::: 1000 'U1Vl

- rlli"l1'VltJ:::b~tJVll-:l~1'Vl-r'U1VlCJlm (1u-n~'U)

'Vl~1Vlrl1161~

- rllm:::m~ A4 5 ~:lJ1 ~::: 100 'U1Vl

- fhrilmeJn~l~

'Vl~1Vlrl11-u61eJtI

- ~lm'Vll~11-:l bb~:::bfl~eJ-:I~:lJ~l'Vl-r'UU~:::'lJ:lJfl ru:::m~:lJ n1~ i,
~ltJ1tJ 12 fltJ (12 fltJ x 30 'U1Vl x 12 flf-:l)

"b~eJ-:lb~lb~li"l~':) (Storytelling)"

~ltJ1tJ 95 fltJ (95 fltJ x 30 'UlVl)

- ~lm'Vll~nm-:l1tJ~1'Vl-r'U1Vl CJlm bb~:::flru::: m~:lJ n1~ i

~boiil~1:lJn"\1m~:lJ "b~eJ-:lb~lb~li"l~-:I (StorYtelling)"

~ltJ1tJ 6 fltJ (6 fltJ x 75 'U1Vl)

- ~lm'Vll~11-:l bb~:::bfl~eJ-:I~:lJ~l'Vl-r'U'Uflm mm CJ~'I!'U~tJtJ, ,
~boiil~1:lJn"\1m~:lJbb~ m U~CJtJb~CJtJ~'UeJ-:lbb~~:::~ltJ(6 ~ltJ)~

~ltJ1tJ 15 fltJ/~ltJ (15 fltJ x 30 'UlVl x 6 ~ltJ x 6 flf~)

- ~lb-dleJumrufleJ:lJ~1b~eJ{* 50 'UlVl/'lJ.:lJ. x 3 'lJ.:lJ.,
- ~lb-dl LCD* 6000 'UlVl/1tJ

3,000 'U1Vl

400 'U1Vl

500 'U1Vl

5,000 'U1Vl

4,320 'UlVl

2,850 'U1Vl

450 'UlVl

16,200 'U1Vl

150 'U1Vl

6.,.QQQ 'UlVl

'Vl:lJ1t1b'VlVl:,

" "~1~~~~'W 38,870 'U1Vl

(611~'Vl~tJ btUVlW'Wtt 'I.1Vl~eJtI t~ Vl~UU1Vl~1'W)

1. *~ll-U~lCJ~AVl~l:lJeJ~~l~flru:::i fll'VltJVl 1VlCJ1~jjn1~b un~lCJ"\1~~

2. 'Um11bo~CJVlmlCJn1~,
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.........................................................................................................................
'ill fH 'lJ11'i::)Jl tu.................•..........................................................................•..

J~~1'l11~'U'lllm)J~lf.J'il~~m)Jt1~71~()-3~::11JV'U ill j '1~1~'U~i1tu::"nl'I1'U1'l

)J()'l..l"tnllv'loJ 1~.~~~~~~/~~~}r.:~~.~:r:.t!.. ~11il'Um~
o g 'U'l .........•.•. ~~~~.~.~.~~.~~~ ~~~!~~.~~.~~.~~.~.~.f:l:~~.

"---
f,,~o Q~r~ .

~~•••1.. 'J.. c-1 tl\ ';J--f1 f.. .
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3

5

Lflmnnh;; nEIUnWU'j:;'lUJ
•

n"\lm~:ul'u 1f1~,m1~\9l1:Ubb~'U'tJ~U~n1~ f1W~'VW1'U16'lf1161\9l1tJ'l'U'tJ~~:U1W 251 if1',;J:;n"I"I~J'.rrJ1.b:;~lAru:;,
A1'<JvhA'l:fYl h /255 4-
••• .,j
1'\.J'YJ 11 'MiI,5LL

cl
11"I::'YJ 4.1

~\9lJ'U1~~'U'Ubb6'l~n6'l1n1'Um~'U~~lJ1m~~ Vlm~fld1:U~ fl'Um~~l bi'1'U\l1'U\9l1:u.nl~nlil
'\J '\J

2. b~Btl BVl'UVIb~CJ'U/m1:lJ~~1vl"\l1n ril CJVIBVlml:lJ~er bn'tJCJrum CJ~1'llm~
'U 'U'U '\

d QJ ~ I 11 ~

3. b'l"lmd'U~d:lJ "\IVlbn'Ubb6'l~b~mb'l"l~fldl:lJ~'lJB\lflru~'l"lCJ1tJl6'lV'11?lm
'\J

tJfl6'l1mflru~'l"lCJ1tJl6'lV'11?l\9l{~\l1'Uu 2555 -diJerbn'tJCJrumCJ~l'llm~~\li'U 8 fl'U (bQ'l"ll~?llCJmlill~~) bb6'l~
• '\J •

tlBVltJVlb~CJ'U/ m1:lJ~~1vl"\llnm~rilCJVlBVlml:lJ~erbn'tJCJruB1CJ~1'llm~ (~Vlnlilm~:lJ 2 flr\l" 6'l~ 4 fl'U)
'U 'lI'U '\ I

3. 'tJ~~?l1'U\l1'UflUf11fli'll11 'Um~~VlbTV1nlilm~:lJ1'U~~~uf11fli'lll 1 b~B 1~erbn'tJCJrumCJ~l'llm~ 1vl
'\J •

ril CJVlBVlml:lJTI ~bbriflrullill~CJ1 'U.fl1fli'lll 1 bb6'l~?lTt.JBBn:lJl1'U~'tJbbtJtJ~b'U'U Explicit Knowledoe mYib 'Ii'U'U '\ 'U ~

m~~Vlvll~iJBm~?lB'Ut>il\lI' Vlir\l~B, m~~Vlvll~Bm~b~CJ'UBb~nVl~Bi'1ml 16'l1 (~Vlihm~:lJ 2 flr\l/fl'U)

4. ~VlbntJ?l~'tJtlBVltJVlb~CJ'U/ fldl:lJ~~1vl11tJ'UbltJ1"1lI'lVl~B~~tJtJ e-Learnino b~m~mb'l"l~B\lfi
• '\J ~

Q,/ ,N Q,/ 0 ~ iClIo

\9lJ"lIJVlflJ1:umb~"\I / ~6'l~6'l\9l

1. 1vlB\lfiml:lJ~lillnm~rilCJVlBVlml:lJ~erbn{;CJrumCJ~1'llm~ mh\ltrBCJ 2 b~B\l
'U 'U'U '\

, "
~::CJ~bJ6'l1~1bi'1'Un1~b~:lJI'1'U1 \9l6'l1fl:lJ2554 ~'U?lVl 30 fl'UCJ1CJ'U2555• •

m'i:ubih Vl:U1CJ(t:11i.in(;\:ubihVl:U1mQ'W1~ b"\l1~"\I'l)• •
erbn'tJCJrumCJ~l'llm~ 1'UU\ltJ'tJ~~:lJlru 2555
'\J •
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.:j'U'lh~1J1W 146,000 'U1'V1

Vl1J'"J~fhl~~ •
- fhm:::~Tl'f A4 5 ~1J1 ~::: 100 'U1'V1

- fhri1tJbtlf1?l11 bb~:::~~v\'1nJb~1Jbtlf1?l11
"

1'U1:::~'Umfll'lJ1i ~1'UJ'U 25 fl'U/flf\l (~bf1';m1J 8 fl'U1 ~::: 2 flf\l)

(25 fl'U x 30 'U1'Vl x 8 fl'U x 2 flf\l)

500

10,000

9,600

12,000

'U1'Vl

'U1'V1

'U1'V1

'U1'Vl

6

~1'UJ'U 8 fl'U 1 ~~ 400 'U1'Vl

- A1b'lhmJmrufltl1J~JbMtl{* 50 'U1'Vl/'lJ.1J.x 54 'lJ.1J.•
- A1b'lh LCD* 6000 'U1'Vl11'U x 18 l'U

3,200 'U1'Vl

2,700 'U1'Vl

108.000 'U1'Vl

146,000 'U1'Vl

d d.cd Q./ II

(Vl'U.:jU~'U~Vl1J'UVlf1~'U'U1'Vl~'"J'U)

1. *A11off~1CJ~A(;)M11J5m1~mU~ i r11Vl'U(;)l(;)CJ1JJi1f111biJf1~1CJ"i1~\l

2. 'lJtl~JbQ~CJ'Vlm1CJf111•

11°';;1 r J
".u Lou ~ LYJ Wil1'~On

'h.JVil1J~"" ''''''j~''<''' •, 0
~ ~ ~OJtILl ~lJd JlJill~u1::'illf10J::'1

f1.!'~~ h I 5/1.,j •
J ••••••• 25 ... ::t..UJPJ 11;' f1. . 11 '1>"\ •...,
•••• . ; Yl.ff. 2" l'!'4-

1J~YJ1.l •• '''''1.. J\,.(,•••••
\ 1~"1J tJ~1J11IUHdilll1~hr~11U'Wfmii'ilfl111J
.€I'\'U~-n'r\f'O/'\ •. L. ...--\ ..,..••"' .•,•••••••••••.•.•••••....................................?'::".~~n-v:l''''-l~ '<-.\~.".n-t(

1U~tJ1.l1::1J1OJ 14-6~o:u~ ; L -r~ ;\ " 'V

...............i ' \.~..,.,..~r.:':~::::~.~~~J
~~.~~~.~.;~~.1 .

• ~ OJ .••••••••••.•••••...•••.••••••.••.••.••.•..

i-3i1'hfLi~u,'~1.l~1~J8'il ~-3~l1J.~~1;~ V-31::;~~~~~~ 1~:~~~~.~.~~.~~~~~.
lHJtJ'I11JllJ 'I1.. , .•. l:'.~~.'::.~.~v~.~~ J-;Jvf (col ~
o 6U'1 •.••.•.•.•...~~h~~?:~~j.~.~t~.~~~~.;~~;~~.~~.;.....~11UUnn

................................................

/),'-
~\1tiJ '1'-7 {(:)-y......................................

,,! 1J ~ .•J;; r:;J JJIl1:i111::~lfl OJ::,,!
-)'W ••1... 1~n,."" J-~......................1 .
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7

d ~
"lieJ~'VI5f116'l\9l';j 8 ~ I'W'U1'J:::'U'U'U~vn'J~~ fl1 'J~ ilLJ 'J:::~'VI5Jl 1'1"1

3

Lv n 51 'j'l.h:;f) ElUnl'j'lh::tilJ

n"iJn';j';j~1'U1fl';j,:ml';jm~tb~'UtI~U~n1';j flru:::'V'lVl'U161f116'l\9l{ tJ..:J'UtI';j:::~lru 255~ Af1J::n':mJnl'J-th::'ihI'lCU;i
.t:... .J

m'!'V'4Lf1~l1 b/2554
'" .,j
1Ul1 11 't1-n.51l,.

I 11"j::~ 4.1
~1'W'U1'J:::'U'Ubb61:::fl611fl1'Ufl1'J'lJ'Jru1fl1';j~~fl1'Jm1~~n'U fl1'J(?)lb'UWl1'U'\9l1~m'Jn"iJ~ ~

d ~
"lieJn61~'VI5

(9]1~'l 'VeJ~flru:::'1

~eJ1fl';j..:Jn1';j ~1'W'U1fl1'J~~ fl1'Jfl11~~mtJ 1'Uflru::: '1~

"" C>
"lieJfl"iJfl';j';j~ ?l~l~mA fl11~~"iJ1 flflrl ~'V~"li'U'l1mJ fl U~

'U "" d..I

Vlth v ..:Jl'U/ ~~'U ~~"lieJ'U ~1'Ub'VIfl1'U161~?l1'J?l'Ub'VIi'llbb61:::~1'U~1'W'U1flrum'Wbb61:::'U~Vl1'Jm1~b~tJ~~ ,
., •I ~
1\9l~1J';j:::6'l..:Jfl

1. bvieJ?l~l~ fl~~'ll~"li'U'l1 mJ~u&)1 'U'J:::~'Umfl1"li1 bb61:::ci'1'l1fl~l'U (9]1~'l 'VeJ~flru:::'W tJ1'U1611'll1?l\9l{

2. bvieJ?l~l~ eJ~Am 1~~"iJ1 fl flrl~"li~"li'U'l1 mJ flu~1 'U'J:::~'UJl1fl1"li1 bb61:::ci'1'l1fl~l'U (9]1~'l 'VeJ~flru:::
'U , 'I d.J

~
'WtJ1'lJ1611'll1?l\9l'J

3. bvieJ?l~l~ll'W'UD'J'J~eJ\I A fl 'J'VeJ\Ifl1'J bb61fl b'lJ~ tJ'Ub~tJ'U~'J:::Vl'J1~flrl~"li~"li'U'l1 fl'lJ flU&)
\I 'I " d.J

d QJ d I 6' 11 tf

4. b'WeJ'J1'U'J1~ "iJ~bfl'U bb61:::b(;Wbb'W'JeJ~flm1m'VeJ~flru:::'WtJ1'lJ1611'll1?l\9l'J~

n"iJfl';j';j~ / 15(?)lb'U'Un1';j

1. 11~ bb(;.J'Ufl1'J(?)1b'U'Un"iJm'J~ bvi eJ?l~l~ flrl~'1J~"li'U'l1 fl'lJ flU~ bb61:::eJ~Am1~~
, 'I d.J 'U

2. ~~~~flrl~"li~'1J'U'l1fl'lJflU&)'VeJ~mfl1"li1bb61:::ci'1'l1fl~1'U mj1~'t!eJtJ 1 flrl~/mfl1"li1bb61:::ci'1'l1fl~1'U" , d..I 'I

3. ~ ~ n"iJm'J~ bb61fl b'lJ~ tJ'Ub~tJ'U~'J:::Vl';h~flrl~"li~"li'U'l1 fl'lJ flu&)'VeJ~m fl1"li1 bb61:::ci'l'l1fl~l'U (?n~'lJ'J:::b~'U
'U " 'I d.J

~bU'U~?l'U1"iJ "il1'U1'U 12 b~eJ'U'l 61:::10 flrl~ (l flf~/b~eJ'U/flrl~), ,
4. ~~ b1Vlbb61fl b'lJ~tJ'Ub~tJ'U~"iJ1flfl1'Jb-V1~1~eJ'lJ'J~/~~~'U1'VeJ~'Ufl6'l1mflru:::'WtJ1'U1611'll1?l\9l{ l~tJ btUtu

~ , v

'lJfl6'l1m~flru:::G1~b -V1~1~eJ'U'J~/~~~'U11 'Ub~eJ~(9]l\1'l ~1 bb61fl b'lJ~ tJ'U'lJ'J:::?l'Ufl1'Jru1~n'U ~~hJ1Jll 'lJb-V1~1~Y1~, ~

"il1'U1'U 12 b~eJ'U'l 61:::1 flf~ (40 fl'U/flf~/b~eJ'U)

5. t1eJ~'U'VIb~tJ'U/ m1~~m~"iJ1flfl1'J~~n"iJm'J~bb61m'lJ~tJ'Ub~tJ'U~~ ~

6. ~~bn'U?l'J'lJt1eJ~'U'VIb~m.l / m1~~~1Jlll'U'Ubl'U1'lJ~ bvim(;.Jmb'W~eJ~Am1~~,~ ~

7. 'lJ'J:::dj'U(;.J61fl1'J(?)lb'U'Un"iJm'J~

0.1 ~O,,/ 0 ~ ~

\9l1"li1~fl11~6'l1b';j"iJ / ~61~61\9l

1.1~eJ~Am1~~"iJ1flfl1'Jt1eJ~'U'VIb~tJ'U/m1~~'VeJ~flrl~'1J~"li'U'l1fl'lJflU&) eJ~l~'t!eJtJ 5 b~eJ~
'U 'U 'I" d.J

21 0.1 0.1::0.1 0 ~ tf v QJ f' I 0:::.1 11 i.I

6'leJ~fl61eJ..:Jfl'U\9l1"li1~fl11~6'l1b';j"iJ (KPI) 'VeJ..:JV'VI5f116'l\9l';jflru:::'1m'Ufl1'J'W1'W'U1eJ~flmbbVl~fl1'Jb'JtJ'U'J 'VeJ3, ~
, •..

';j:::V:::b1611(?)lb'U'Un1';j b~~ti1'U 1 \9l6'l1fl~ 2554 ~'U?l~ 30 n'UtJ1tJ'U 2555, ,
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'l'U'lh~~1W 136,900 'U1'V1

'VI~1~fh161~ •
- ~1m-~~TI~ A4 5 ~~1rt~ 100 'U1'V1

- ~1~1me:Jm'f1d

IilTUTU 30 A'U (30 A'U x 30 'U1'V1x 10 fl~~ x 12 A~-:J),

500

5,000

108,000

'U1'V1

'U1'V1

'U1'V1

8

, ,

- ~1m'VI1d11-:J bbrt~ bA~e:J-:J~~ci'1'V1r'Ue~\-rr1~1~ n:u m-d~
"

bTVibbrtfl bU~ t1'Ub~t1'U~:U1fl fl1d b-rr1~1~e:J'Ud~/~~~'U1
" OJ

1il1'Ul'U 40 A'U (40 A'U x 30 'Ul'V1 x 12 Ar-:J)

- ~lb'lile:JUm-ruAe:J~Y11bl'1e:J{* 50 'U1'V1/'lL~. x 36 'IL~.•
- ~lb'lil LCD* 6000 'Ul'V1/l'U x 12 l'U

14,400 'Ul'V1

1,800 'Ul'V1

7,200 'Ul'V1
OJ OJ

d1~\1'l~'U 136,900 'U1'V1

d d Q,/ iI iI iI

('VI'U-:Jbb61'U611~'VI~'U 'VIfl'W'Ubfl1 de:Jt1'U1 'V1fI TU)

1. *~11i~1t1~fl~m~eJl'1dl~Aru~'1 nl'V1'U~ 1~t1hHJfl1db Ufl~lt1:U~-:J

2. 'lJml1bQ~t1'V1m-lt1fl1d•

,il~l 0 1Ii1~ r:iY;1I1~tul
, ':V1~1::\flIflW:: m 'jJJnl:i 11n::~ltlw:: '1

~ ~ b ~ I

fl ~:V1...•.. ./25:?:t !1Jv1tJ fl ..,.., :,~ ~;7J.' fUl'. 25D.i- .••.
lJ~ml1:i::~1J lItiulli tJmlnnl:i hf1l1LUtJnl:iihlmnJ

(""-t"'l<:l ~ ~ \ ••••••••••••••••••••••••••••••••._ ~~::.~4'"'nTY' ~"N-,s-""1.-(-Sn-J~....r;::1 '1.1 1 b ~~ ., ::.l .•"., •••.•••......••.••.....•••
U~1J 1::1Jltu.....•.;:...~':\9~..(~ ~.~~~::.'l-~.:::::;,:~:.I::.~:~~~u~...•~)

...,..,.,.,~.; , " , , " , .
91n~1J1J 1:: 1J1W.. , .

'f~,ilMl~tJ 1U~l1J~lJiji ~~~~~~~~~'~~;~;fl~~~~;1~1;~.~~.~~~.,~~'~~~.
~1J ••111JlrJ1M JJ;~J;.~ef.4.~~.-r.~1!.~.r:!.~1l";;tJnn

v U"l ...••..••.••.. , '::~ .•.'!:l.~X!J_~ltl '1 !fl'UleflU17................................ ~~ .

'-
'l-:l~eJ Q"::1. ~..........................
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3

9

Lanal'j'l..h~nClUnl'jl.h::;'lUJ•
n:um~3J1'Wlfl~-:l n1~1'l13Jbbe.J'WtJ~u~n1'~flW::'\Al~1'U1'6lf11&l1'l{U-:l'UtJ~::3J1W2S~sf) ~::~'j'j~~l'jlh::;'iilAru::;., ,

f)'~WLA~n L/2554
•.• .J
1'\.m 11 nf"l.5A.

,J
11,::;n 4.1

il'lJ'Ul~~'U'Ubbl;1~nl;11n1'Un1~'U~rul n1~~~n1~m 13J~fl'Un1~~1b'U'U~1'Ul'l1un l~n"il
" "

11'l~tJ~::&l-:lfi,
1. b~eJ1~'Uflmmiiml3J~ml3Jb -ih1"ilb~(l1fl'Un1~bU'Uerell'U1(lml3J?l~~1n (Facilitator)

'" "
2. b~eJi 1'lJ'U1Vin~~ n1~bU'Un1~bu'Uerell'U1(1m13J?l~m n'lJeJ~'Uflm m 1'Un1~~1b'U'Un"ilm~3J~l'Un1~" ,

n:um~3J / 15~1b'U'Wn1~

1. ~~eJ'U~3Jb'8~tJ~'tJ~n1~KM Facilitator 1~flUl.lflmmflru~YW1'U11;11"l1?l1'l{"i11'UTW21'U11;1~ 2

OJ .Nru 0 ~ Cl

1'l1"l11~fl113Jmb~:U/ e.Jfte.Jftl'l

1. 'Uflmmiiml3J~~i"leJ 1"il1'Un1~b.vl~13JeJ'U~3Jb'8~tJn'tJ&in1'jKM Facilitator eJ(ll'U'j~l11u~1~-ueJ(I, :1.J"

nl1~eJ(lI;1~80

, •..
~::~::b11;11~lb'U'Un1~b~3JI?i''U1 i"l~I"1~n1(J'U2554 ~'U~~ 31 5'U11fl:lJ2554

~ '" '"'jeJ~1"l1?l1'l'jl:Ul~(I 'Ui"l."ill'lb"il'jflJ

er'1i1(JI"l1?lml"ill'jc)'ln~(?l
"

lvml mu 'j'j (J1 (lVjl:1n
l'Vl(J1m'Wbl"1~
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mi:I..JbtlTVi~1~ (ti'1ijn~~btl1'Vi~1muv.l1~b:ij1~:ij.:l) 1'J~ 100 fl'W, ,
i'W~ 1 '4fl6nn1~boU1~'J~e:JU1~t11~ne:JU~'J~

- 1'Vl~1m 2 fl'U

- ~1'Vi,h:n'W 12 \l1'W 12 fl'U

- tJflmm?l1tJ?I'l1U?I'U'W'<iJ1flbb~~~\l1'U12 \l1'U" ~~ 2 fl'W 24 fl'U, , I

1'J~ 50 fl'W

i'W~ 2 '4fl~1m~boU1~'J~e:JU1~t11~ne:JU~'J~

- 1'VltJ1m 2 fl'W

- '4Amm?l1tJl'1l1n1'j'<iJ1flbb~~~fI1fll'1l1 7 fI1fll'1l11 ~~ 4 A'U 28 A'W

1'J~ 50 fl'W

o q

n1'Vi'W~b'J~1bb~~61t11'W'Vl
.d evd Q.

1'U'Vl1 1'U'Vl26-27 '\Al~?l'<iJn1tJ'U2554
, ,

~'WVi21'WVi 17-18 5'Wl1A~ 2554,

10

.:lUtI~~~1ru 384,000 U1'Vl

'Vi~'J~Fh~e:JUbb'Vl'W

- Fh~e:JtJbb'Vl'Wl'VltJ1mtJ'j'jtJ1tJ'Vi~fl2 l'U1 ~~ 8,000 tJ1'Vl

- Fh~e:JtJbb'Vl'Wl'VltJ1mvh?l't}2 l'U1 ~~ 4,000 tJ1'Vl

'Vi~'J~Fh1oU61eW

- Fl1b'li1'jt1~(3,000 tJ1'Vlx 2 l'U x 2 A'U)
"

- Fl1b'li1'jt1U?I05,000 tJ1'Vlx 2 1'W)

- Fl1V1eJ\liflFl0,500 tJ1'Vlx 25 VleJ\I)
"

- FlTeJ1'Vi1'jboU11'Wb~'W'Vl1\1(30 tJ1'Vlx 50 A'U)

"- Fl1e:J1V!1'j11\1bb~~bA~eJ\I~~(70 tJ1'Vlx 50 fl'U x 4 :lJeJ)

"- Fl1e:J1V!1'jflm.:ll'U(300tJ1'Vlx50 A'Ux 2 :lJeJ)

- Fl1e:J1V!1'jb~'U(300 tJ1'Vlx50 fl'U)

- Fl1beJflm'jbb~~bbY1~000 tJ1'Vlx 50 A'U)

- Fl1'Vl1\1~1'U(lt1-fl~tJ)

16,000 tJ1'Vl

8,000 tJ1'Vl

12,000 tJ1'Vl

30,000 tJ1'Vl

37,500 tJ1'Vl

1,500 tJ1'Vl

14,000 tJ1'Vl

30,000 tJ1'Vl

15,000 tJ1'Vl

5,000 tJ1'Vl

1,000 tJ1'Vl
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- fheJ'llmru1'Wfl1';i~\7ln"ilm';i:lJ,
- rl1bdtJ'll';i~n'W~11?l 1\1b~'W200,000 'U1'Vl/fl'W (60 'U1'Vl x 50 fl'W)

- rl11off~1tJ~'W1

- rl1b'li1eJ'llmrufleJ:lJ'V11bl?leJ{* 50 'U1'Vl/'lJ.:lJ. x 15 'lJ.:lJ.,
- rl1b'li1 LCD* 6,000 'U1'Vl11'Wx 2 1'W

11

3,000 'U1'Vl

3,000 'U1'Vl

3,250 'U1'Vl

750 'U1'Vl

12.000 'U1'Vl

122,000 'U1'Vl

'a'1:lJi\7ln"ilm'a':lJ 2 i'W (192,000 'U1'Vl x 2 i'W) 384,000 'U1'Vl

(~1:lJ bb~'Wbb'll\7l'Vl~'W~-W'W'U1'Vlti'1'W)

1. *rl11 off~1tJ~A\7l1?l1:lJ-eJm1~flru~, r11'Vl'W\7l1\7ltJ1:JiJfl1';ibiJn~1tJ"il~\1

2. 'lJeJtr1bQ~tJ'Vlm1tJfl1';i,

~•. '-;1 C Hf.:J 0 ...
..; "11111 Ul 1

": 1)~:i: 'Jt1J!'lOJ: m:i1Jf1l:itf:i: ~l!'lOJ::'1
tV.<::::f, (, _ I 1

f);; 'rYl ...•. ..I25~.~ ..lljD-r~rYi 11 'PI. <j"\.
",.oJ., ......................................•••... fl.f1 25 -54-

111l11lJ:i"'')( "'"'9 " • ,••••••••
•.. _,11 eJ'l.P.i(>J 1'l-J'H;'jf1nl:iMl'lll'uuf1l:ini1f1:i11J

'fY\"S'(?>-W~':'..l\~j~'\"""" k"" r' .\ .~ ........................................."'.i~:'I\"'\.. I I IQ.G.\ hOv1 V'
'1'l-J.:J111h:aJltU 3eg 4- OVO .C;:~:: .:s ~~ ..Al .

•••••••..•••••• 1- •••••.•.•••.••..•.••..•• ~.r::.~.~.~....::-''V\ -"..\,r-~'1..ll'Y1~,
•••••••••••••••••••••••••••••••••• r)

~~.~~~~.~.~~.~~ .

::~:~O~'.tl.;iiii~i:~~i~~;;;;~;~~;;;i,l~~~~;~.~;~~~
16 » ~ d' C/~1 ~v({Y/ci • .••

o ~UCJ ••••••••••••••.. ~~~~~~~].~.~t~;.~~.~~:~~..;.~1~;~~.;;.;.....~11'l-JU011
....................................

,., /1-- n....._
Cl~ i: f7. :::.-:.'Jc::......................

mt:11~n1J f. ru::;m J JJf1l:itl:i:: ~lfltU::'1•...• 1.<] 0,
1'l-J'Yl ...••..••.•..• l......•..•..':1....F4-~ .
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