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คํานํา
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
เปนการรวมตัวของกลุมคนที่เปน
ตัวแทนจากภาควิชาและสํานักงานที่เขามาทํางาน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรูใหเกิดขึ้นภายใน
คณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2555 นี้ นับเปนปที่ 6 ของการดําเนินการดานการจัดการความรู
คณะกรรมการฯ ไดมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยพยายามผลักดันใหเกิดการจัดการความรู
ในงานประจํา มีการถอดบทเรียนความรูที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมแตละครั้ง ตลอดจนมีการนําเครื่องมือในการ
จัดการความรูเขามาใชมากขึ้น เพื่อสะทอนถึงปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการวางแผนหาแนวทางแกไขปญหาที่ อาจ
เกิดขึ้นตอไป
การจัดการความรูของคณะฯ ในปงบประมาณ
2555 มี การจัดกิจกรรม ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ไดแก
1) กิจกรรม การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะ
ฯ 2) กิจกรรม
ถายทอดความรู ผูเกษียณอายุราชการ 3) กิจกรรมสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ และ 4) การอบรม
เชิง ปฏิบัติการ KM Facilitator ซึ่งผลการดําเนินการตลอดปงบประมาณนี้ ทําใหสามารถถอดบทเรียนความรูได
เปนจํานวนมาก และเพื่อเปนการเผยแพรผลการดําเนินงาน คณะกรรมการฯจึงจัดทํารายงานผลกิจกรรม
การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในดานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับ การจัดการความรู และเผยแพรผลการดําเนินงานแกบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอผูบริหาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไปที่จะดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูตอไปในอนาคต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
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สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเปนมาการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร
แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555 7-1
สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555
กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา”
1.2 บูรณาการจัดการความรูกับงานประจําของบุคลากรสายสนับสนุน
1.2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การบูรณาการการจัดการความรูกับงานประจํา
- โครงการแกไขปญหา Computer เบื้องตน
1.2.2 งานพัฒนานักศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานตามโครงสรางใหม
โดยใชแบบประเมินผลกิจกรรมความตองการพบอาจารยที่ปรึกษาแบบออนไลน
1.3 บูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานของงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
1.3.1 เสวนาเรื่อง “การวิเคราะหทุติยมาน (Secondary Analysis)”
1.3.2 เสวนาเรื่อง “Ethic in Publications”
กิจกรรมที่ 2 ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
2.1 ระดับคณะฯ
2.1.1 กิจกรรม Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ
กิจกรรมที่ 3 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
3.1
กลุมชุมชนนักปฏิบัติระดับภาควิชา
3.1.1 กลุมชุมชนนักปฏิบัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร
 กิจกรรมการจัดการการดูแลผูปวย ที่มีปญหาสุขภาพทางอายุรศาสตร
- ภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ และการรักษาดวย Pacemaker
- Atrial Fibrillation (AF) and Nursing Management
- การออกกําลังกายในภาวะหัวใจลมเหลว (Exercise in Heart Failure)
- Nutrition in Heart Failure
- การตรวจทางระบบประสาท I
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1-4
5
6
4

15-18

19-20
21-24
25-28

29-32
33-35

36-47

48-49
50-53
54-56
57-63
64-68

- การตรวจทางระบบประสาท II: การประเมินการกลืน
69-73
- การบริหารจัดการผูปวยมะเร็ง I: โรคมะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรม
74-76
- การบริหารจัดการผูปวยมะเร็ง II: Genetics in Nursing practice
77-80
- The Management of Patient with Stress Cardiomyopathy
81-84
3.1.2 กลุมชุมชนนักปฏิบัติภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
- ประสบการณการทํางานประกันคุณภาพและเทคนิคการเขียนการประเมินตนเอง 85-86
- ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติ
87-88
และการประเมินผล OSCE
- Infant Massage: Academic Service and Research
89-90
- การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในการสอนภาคทฤษฎี
91-92
3.1.3 กลุมชุมชนนักปฏิบัติภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
- การดูแลตอเนื่องในสตรีตั้งครรภโดยพยาบาลผดุงครรภ
93
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
- การเตรียมตัวเพื่อการคลอด (Childbirth Preparation)
94-96
3.2 กลุมชุมชนนักปฏิบัติระดับสํานักงาน
3.2.1 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
- เทคนิคการถายภาพใหสวยงาม
97-100
- การนําเสนอที่มีประสิทธิภาพดวยโปรแกรม PREZI
101-102
- การใชงานระบบ MUMIS & MUGSS มหาวิทยาลัยมหิดล
103-105
- วิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินการในงานที่ปฏิบัติ
106-109
3.2.2 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM
- ประเมินผลกิจกรรม (AAR) เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา 110-112
- ประเมินผลกิจกรรม (AAR) การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 1
113-115
- ประเมินผลกิจกรรม (AAR) การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 2
116-118
- เตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม
119-120
เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร”
- ประเมินผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม
121-122
เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร”
- เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม
123-125
“Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555”
3.2.3 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Facilitator
- กิจกรรมกลุม KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1
126-128
- กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูKM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 129-137
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- กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Facilitator สายวิชาการรวมกับ
138-148
สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3
3.2.4 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม
- กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม ครั้งที1/2555
่
149-161
เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร”
3.3 การจัดกิจกรรมในกลุม การศึกษา
- กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “สอนอยางไรใหคิดอยางมีวิจารณญาณ” 162-166
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator
เอกสารประกอบ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 1 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารประกอบ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 2 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
สวนที่ 3 ถอดบทเรียนโครงการ
ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555

167-171

สวนที่ 4 บทสงทาย
บทสงทาย
ภาคผนวก

172-173
174-185
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ประวัตคิ วามเปนมา
การจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย
การพัฒนาระบบการจัดการความรู ของคณะพยาบาลศาสตรเปนเรื่องที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง
คณะพยาบาลศาสตรไดเริ่มพัฒนาระบบการจัดการความรูมาตั้งแตปงบประมาณ 2550 โดยเริ่มตนจากการพัฒนา
เว็บไซตการจัดการความรูเพื่อใชเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับองคกรแหงการ
เรียนรู แตการจัดการความรูยังอยูในระบบอินทราเน็ต ยังไมไดมีการเผยแพรออกไปภายนอก ตอมาในปงบประมาณ
2551 คณะฯมียุทธศาสตรและแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงไดมีการจัดตั้ง
คณะทํางานพัฒนาระบบการจัดการความรูขึ้น เพื่อเขามาดําเนินการในเรื่องดังกลาว การเริ่มตนการจัดการความรูของ
คณะทํางานฯชุดนี้ เริ่มตนจากการสรางความเขาใจในเรื่องของการจัดการความรูใหแกคณะทํางานฯกอน เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจที่ตรงกัน มีการวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อใหการดําเนินการของคณะทํางานฯเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรและแผนงานของคณะพยาบาลศาสตรการดําเนินการในปนี้คณะทํางานฯ
เริ่มตนจากการรวมกลุมของคนกลุมเล็กๆ ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
และไดมีการสรุปองคความรูจัดเก็บและเผยแพรองคความรูผานทางเว็บไซตการจัดการความรูซึ่งไดมีการเปลี่ยนโดเมน
ของเว็บไซต จากที่เขาถึงไดทางระบบอินทราเน็ตมาเปนระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถเขาถึงไดที่
http://www.ns.mahidol.ac.th นับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบการจัดการความรูของคณะฯ ซึ่งผลจากการ
ดําเนินงานทําใหในป 2551 เกิดกลุมชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน3 กลุม คือ กลุม NSFIS กลุม NSCIPPA และกลุม NSLP
ตอมาในปงบประมาณ 2552 คณะฯไดแตงตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู”และ
“คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู” ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดไดประสานงานและทํางานรวมกัน
ในการดําเนินการใหเกิดการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูขึ้นภายในคณะฯ รวมทั้งผลักดันใหเกิดระบบการจัดการความรูของภาควิชาตางๆ ดวย จากการดําเนินการในป
2551 พบวาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรสวนใหญยังไมเขาใจวาการจัดการความรูคืออะไร ดังนั้นจึงไดมีการจัด
อบรมให ความรูเรื่ององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูใหกับบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อใหบุคลากรไดมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู และในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะ
ผลักดันใหเกิดการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติของภาควิชาและหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและ
การสรางองคความรูของกลุม ซึ่งในปนี้การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ทําใหเกิด
กลุมชุมชนนักปฏิบัติ เพิ่ม ขึ้น อีกเพียง 3 กลุม คือ กลุมการเรียนการสอน กลุมคนรักไอที และกลุมสายสนับสนุน
ซึ่งปญหาเกิดจากภาระงานที่มีมากทําใหบุคลากรคณะฯไมสามารถเขารวมกิจกรรมได อีกทั้งการดําเนินงานเกิดขึ้นจาก
คณะกรรมการ ซึ่งแตละทานมีภาระงานมากทําใหไมสามารถเขามาดําเนินการไดอยางเต็มที่
ประกอบกับยังไมมี
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บุคลากรและหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการความรูโดยตรง แตอยางไรก็ตามทีมงานกลุมเล็กๆ ยังคง
รวมตัวกันอยูโดยไมทอถอย ยังรวมแรงรวมใจในการดําเนินการตอไปตามกําลังความสามารถที่มีอยู ผลัดกันทําหนาที่
ในการถอดบทเรียนและชวยกันจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องซึ่งก็ทําใหเกิดความภูมิใจในความสําเร็จที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังทํา
ใหเห็นวาความมุงมั่นและพลังของกลุมเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหคณะฯ กาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในอนาคตได นอกเหนือจากการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติแลว การสรางวัฒนธรรมองคกรในการถายทอดและสงตอ
องคความรูของผูเกษียณอายุราชการของคณะฯก็เปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย
ผูอาวุโสหลายทานครบวาระเกษียณอายุราชการ ทําใหคณะฯอาจตองสูญเสียองคความรูและบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญ
ของคณะฯไป จึงเปนจุดเริ่มตนใหคณะฯตระหนักมากยิ่งขึ้นวาทําอยางไรใหความรูที่มีอยูในตัวอาจารยผูอาวุโส
ไดถูกถายทอดและสงตอใหกับอาจารยรุนใหมๆ คณะกรรมการฯจึงจัดเวทีใหผูเกษียณอายุราชการไดมาถายทอด
ประสบการณที่มีคุณคาตลอดชีวิตการทํางานใหแกบุคลากรรุนหลัง ซึ่งไดมีการบันทึกและเผยแพรไวบนเว็บไซตการ
จัดการความรูดวย
ในปงบประมาณ 2553 การเริ่มตนการจัดการความรูยังคงรูปแบบคลายๆ กับปที่ผานมา โดยเริ่มดวยการจัด
อบรมฟนฟูความรูใหแกบุคลากรใหมที่ยังไมมีความรูเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ซึ่งไดมีการ
นําเสนอตัวอยางความสําเร็จของการนําการจัดการความรูมาประยุกตใชในกระบวนการทํางาน เพื่อใหบุคลากรใหม
ไดมองเห็นภาพการดําเนินการดานการจัดการความรูและเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน แตในเรื่อง
ของการผลักดันใหเกิดการถายโอนความรูจากผูเกษียณไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมโดยพยายามใหเกิด
การถายโอนความรูจากผูเกษียณออกมาในรูปแบบของ Explicit Knowledge ซึ่งในปนี้ถือวาประสบความสําเร็จ
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 เพื่อตองการทราบความคาดหวังของการเขารวมกิจกรรมและให
โอกาสในการแบงปนประสบการณ และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม จะมีการทํา AAR เพื่อตองการทราบวาผูเขารวมได
เรียนรูตามที่คาดหวังหรือไม
นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2553 คณะฯยังไดมีการผลักดันนโยบายดานการบูรณาการจัดการความรูเขากับ
การดําเนินงานของภาควิชาและสํานักงานคณบดี โดยสนับสนุนใหมีการนํากลไกการจัดการความรูเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาศูนยความเปนเลิศของภาควิชาตางๆ ในดานการสรางเสริมสุขภาพ และการดําเนินงานประจําของสํานักงาน
คณบดี โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการสรางองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปได ซึ่งภาควิชาไดจัดกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารยภายในภาควิชา โดยมีประเด็นและเปาหมายที่แตกตางกันไปในแตละภาควิชา
สวนการดําเนินการดานการจัดการความรูของสํานักงานคณบดีนั้น ไดนํากระบวนการของการจัดการความรูเขาไป
บูรณาการกับการดําเนินงานประจําโดยเริ่มตนที่ศูนยวิจัยทางการพยาบาล ซึ่งศูนยวิจัยไดจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางงานวิจัยขึ้น เชน NS Lunch Talk, Research Clinic การจัดสัมมนาตางๆ การจัดเวที
เพื่อเปดโอกาสใหสายสนับสนุนไดนําเสนองานวิจัยสถาบัน รวมทั้งการจัดกิจกรรม IRB Talk ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนฯภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมไดมีการถอดบทเรียนและนําไปเผยแพรตอไป แตอยางไรก็ตาม
คณะฯพบวาการบูรณาการการ จัดการความรูกับการดําเนินการตามพันธกิจนั้นยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรทั้งนี้
เนื่องจากการดําเนินการยังคงมีขอจํากัดอยูที่บางภาควิชาหรือเฉพาะบางหนวยงานเทานั้น
ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดทบทวนและวางแผนการดําเนินการดานการจัดการความรูใหม โดยไดรวม
คณะกรรมการทัง้ 2 ชุด เขาดวยกัน และตั้งชื่อใหมเปน “คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการ
ความรู ” และมีบุคลากรและหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการความรูโดยตรง ทําใหการทํางานของ
คณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการดําเนินการในปงบประมาณ 2554 นี้ทําใหไดเรียนรูสิ่งตางๆ ทั้งที่
ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ แตก็นับไดวาเปนปที่การดําเนินงานดานการจัดการความรูประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ซึ่งเห็นไดจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นทั้งในสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ อาทิ กลุม CoP จากภาควิชาตางๆ กลุม
Happy Workplace กลุม Innovation กลุม NSKM เปนตน และในปนี้ไดเริ่มตนกิจกรรมดวยการจัด อบรมการ
ถอดบทเรียนเพื่อใหบุคลากรของคณะฯ ไดเรียนรูถึงเทคนิควิธีการถอดบทเรียนที่ถูกตองและ
มี
ประสิทธิภาพ ทําใหในปงบประมาณนี้สามารถถอดบทเรียนความรูที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดกวา
50 เรื่อง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554) มีการ
จัดกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ ทําใหบุคลากรของคณะฯ ไดรับ
ความรูที่มีคุณคายิ่งจากผูเกษียณอายุราชการหลายๆ ทาน นอกจากนี้ยังปรับปรุงเว็บไซตการจัดการความรูใหม โดย
ใช Joomla ในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูลบนระบบ (Content Management System: CMS) ทําใหผูใชงาน
สามารถ Upload บทความ รูปภาพ เขียนขาวประชาสัมพันธ บันทึกปฏิทิน สามารถสราง Blog ของตนเองได ฯลฯ
อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูใชบริการสามารถเขียน
ความคิดเห็นเ พิ่มเติมได ซึ่งสามารถเขาถึงไดผานทาง
http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/km
ณ ปจจุบัน ปงบประมาณ 2555 คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ยังคงมี
บทบาทหนาที่ในการดําเนินการดานการจัดการความรู ซึ่งไดมีการทํา AAR โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายใน
คณะฯ ปงบประมาณ 2554 ทําใหพบวาคณะฯ ยังขาดบุคคลที่จะทําหนาที่ “คุณอํานวย ” (Facilitator) และ
“คุณลิขติ ” (Notetaker) เปนอยางมาก โดยผูที่ทําหนาที่ดังกลาวสวนใหญเปนคณะกรรมการฯ ซึ่งการที่จะทําให
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การจัดการความรูประสบความสําเร็จไดนั้น ตองทําใหเรื่องการจัดการความรูอยูในใจของทุกคน และพรอมที่จะเปนได
ทั้งคุณอํานวยและคุณลิขติ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ “ความรวมมือของบุคคล ” ตามมาดวย “ความรวมมือของทีม ”
และกลายเปน “ความรวมมือขององคกร ” ในที่สุด ดังนั้นในปงบประมาณ 2555 คณะกรรมการฯ จึงได
วางแผนจัดอบรมการเปนคุณอํานวยและคุณลิขิตใหกับบุคลากรของคณะฯ เพื่อใหมีผูทําหนาที่คุณอํานวย
และ
คุณลิขิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเนนการจัดการความรูในงานประจํา เพื่อใหเกิดการบูรณาการจัดการความรูกับงานประจํา
ของบุคลากรของคณะฯ จะไดทําใหบุคลากรไมรูสึกวาเปนการเพิ่มภาระงาน และสามารถนําไปใชประโยชนตอการ
ทํางานของบุคลากรไดจริง คณะกรรมการฯ จึงไดจัดทําแผนการจัดการความรูขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพของคณะพยาบาลศาสตรตอไป ซึ่งแผนการจัดการความรูมุงเนน
วัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1. เพื่อบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุมชุมชนนักปฏิบัติ
4. เพื่อถอดบทเรียน /ความรูที่ไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
ของคณะพยาบาลศาสตร การถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุมชุมชนนักปฏิบัติ
5. เพื่อถอดบทเรียน /ความรูที่ไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
ของคณะพยาบาลศาสตร การถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุมชุมชนนักปฏิบัติ
6. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
7. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะการเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู
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คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู

รศ.ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ที่ปรึกษา

รศ.กันยา ออประเสริฐ
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผศ.ดร.นพพร วองสิริมาศ
ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ
ผูชวยคณบดี
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ผศ.ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท
กรรมการ
กรรมการ

รศ.พัสมณฑ คุมทวีพร
รศ.สุวิมล กิมป
กรรมการ กรรมการ

อ.ฐินีรัตน ถาวร
กรรมการ

อ.ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค
กรรมการ

อ.ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย น.ส.ศรีสุดา คลายคลองจิตร นางนภัสสร ลาภณรงคชัย น.ส.ชวนันทร พรหมโชติ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาลระดับประเทศ
และนานาชาติ เปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณโดดเดน มีคุณภาพคูคุณธรรม และมีคุณลักษณะตามคานิยมองคกร
เปนพลังทางสติปญญาในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม
2.
สรางงานวิจัยที่สามารถชี้นํานโยบายระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสรางองคความรูใหม
ในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม
3. สงเสริมการบริการวิชาการที่สะทอนความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
4. สรางความรวมมือกับสถาบันทั้งในและตางประเทศเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรสูการเปนสถาบันชั้นนํา
ในระดับประเทศและนานาชาติ
5. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งบูรณาการศิลปวัฒนธรรมในการปฏิบัติ
ภารกิจและการดํารงชีวิต
แผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

1 สรางระบบวิจัยและการสรางองคความรูสูความเปนเลิศ
2 สรางระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
3 สรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูสากล
4 สรางความเปนเลิศในการบริการวิชาการ
5 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการทุกพันธกิจ
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหวางภาควิชา
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธที่สอดคลองกับการดําเนินงานดานการจัดการความรู
ยุทธศาสตรที่ 8
กลยุทธที่ 3 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพื่อบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
2. เพือ่ ถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :
ไดองคความรูจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ของคณะฯ
ลําดับ
กิจกรรม
1 การกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการ
จัดการความรู
2 กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะ
3 การแบงปนและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละ
เผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมาย

วิธกี ารสูค วามสําเร็จ
- สํานักงานกําหนดประเด็นและ
เปาหมายการจัดการความรูใ นงาน
ประจํา
- บุคลากรสายสนับสนุน

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 54

ตัวชี้วัด
- สํานักงานมีการบูรณาการ
จัดการความรูก บั งานประจํา
อยางนอย5 งาน
ต.ค. 54-ก.ย. 55 - บุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
ในกิจกรรมอยางนอย 3-5 คน/
งาน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง “เรื่อง พ.ย.54-ก.ย. 55 - บุคลากรสายสนับสนุนมีความ
เลาเราพลัง: การจัดการความรูในงาน
พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
ประจํา” เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ
“เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการ
ในเรือ่ งของการนํากระบวนการของการ
ความรูในงานประจํา” อยูใ น
จัดการความรูมาประยุกตใชในงาน
ระดับดี ไมนอยกวารอยละ 80
ประจํา
- ไดองคความรูจากการ
- บุคลากรสายสนับสนุนเขารวมกิจกรรม
ถอดบทเรียนอยางนอย 5 เรื่อง
การจัดการความรูในงานประจํา และ
ถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการเขา
รวมกิจกรรม 2 เดือน/ครั้ง/งาน
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เปาหมาย
บูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงาน
ตามพันธกิจตางๆ ของสํานักงาน

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

บูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงาน
ตามพันธกิจตางๆ ของสํานักงาน

คณะกรรมการฯ

ถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการบูรณาการ คณะกรรมการฯ
จัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจ
ตางๆ ของคณะฯ

ลําดับ
กิจกรรม
4 การรวบรวมความรูและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอกั ษร
(Explicit Knowledge)
5 การนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง

วิธกี ารสูค วามสําเร็จ
จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรูที่ไดไว
บนเว็บไซต เพื่อเผยแพรองคความรู

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
พ.ย. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/
ความรูที่ไดไวบนเว็บไซต

เปาหมาย
รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรู
ของคณะฯ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

นําความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนไปใช
ในการปฏิบัติงานจริง

พ.ย. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรูที่ไดไปใชใน
การปฏิบัติงานอยางนอย
1 เรื่อง

เผยแพรองคความรูของคณะฯ

คณะกรรมการฯ
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
2. เพือ่ ถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูของคณะพยาบาลศาสตร
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :
ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
ลําดับ
กิจกรรม
1 การกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการ
ความรู
2 กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมาย
ที่จะพัฒนาความรูและทักษะ

วิธกี ารสูค วามสําเร็จ
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
กําหนดประเด็นการถอดบทเรียน/
ความรูของผูเกษียณอายุราชการ
- ผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ
2555
1. รศ.ฉวีวรรณ โพธิศ์ รี
2. รศ.สิริรัตน ฉัตรชัยสุชา
3.รศ.สุธีรา ฮุนตระกูล
4.รศ.สุวิมล กิมป
5.รศ.สุคนธ ไขแกว
6. ผศ.ธิติมา จําปรัตน

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 54

ตัวชี้วัด
ไดประเด็นการถอดบทเรียน
อยางนอย 2 เรื่อง

เปาหมาย
สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอดความรู
ของผูเกษียณอายุราชการ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

ธ.ค. 54-ก.ย. 55

ผูเกษียณอายุราชการเขารวม
ในกิจกรรมอยางนอย 2 คน

สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอดความรู
ของผูเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการฯ จาก
ภาควิชา;
- การพยาบาลรากฐาน
- การพยาบาลรากฐาน
- การพยาบาลสาธารณสุข
- การพยาบาลศัลยศาสตร
- การพยาบาลสูติศาสตรฯ
- การพยาบาลสูติศาสตรฯ

7. รศ.กันยา ออประเสริฐ (ตออายุ)
8. รศ.ศิริวรรณ สันทัด (ตออายุ)

- การพยาบาลศัลยศาสตร
- การพยาบาลสูติศาสตร
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ลําดับ
กิจกรรม
3 การแบงปนและแลกเปลีย่ น
เรียนรู และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมาย

4

5

การรวบรวมความรูและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอกั ษร (Explicit
Knowledge)
การนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง

วิธกี ารสูค วามสําเร็จ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
คณะฯ เพื่อใหผูเกษียณอายุราชการ
ไดถายทอดความรู
- ถอดบทเรียน/ความรู
ของผูเกษียณอายุราชการ
- จัดเวทีกิจกรรมในระดับภาควิชา
เพื่อใหผูเกษียณอายุราชการได
ถายทอดความรู
- ถอดบทเรียน/ความรู
ของผูเกษียณอายุราชการ

ระยะเวลา
ธ.ค. 54-ก.ย. 55

ธ.ค. 54-ก.ย. 55

- จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู
ที่ไดไวบนเว็บไซต เพื่อเผยแพร
องคความรู

ธ.ค. 54-ก.ย. 55

- นําความรูที่ไดจากผูเกษียณอายุ
ราชการไปใชในการปฏิบัติงานจริง

ธ.ค. 54-ก.ย. 55

ตัวชี้วัด
- มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางนอย 1 ครั้ง
- ไดองคความรูจากการ
ถายทอดความรูผูเกษียณอายุ
ราชการอยางนอย 1 เรื่อง
- ไดองคความรูจากการ
ถายทอดความรูผูเกษียณอายุ
ราชการอยางนอย 2เรื่อง
- ได Explicit Knowledge
อาทิเชน คูมือการสอนตางๆ
สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส
อยางนอย 2 เรื่อง
- มีการจัดเก็บสรุปถอด
บทเรียน/ความรูที่ไดไว
บนเว็บไซต

- มีการนําความรูที่ไดจาก
ผูเกษียณอายุราชการไปใช
ในการปฏิบัติงานอยางนอย
2 เรื่อง
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เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
- สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอดความรู คณะกรรมการฯ
ของผูเกษียณอายุราชการ
- ถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการถายทอด
ความรูของผูเกษียณอายุราชการ
- สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอดความรู คณะกรรมการฯ จาก
ของผูเกษียณอายุราชการ
ภาควิชา
- ถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการถายทอด
ความรูของผูเกษียณอายุราชการ

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรู
ของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

เผยแพรองคความรูของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพื่อสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
4. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :
ไดองคความรูจากการถอดบทเรียน/ความรูของกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
ลําดับ
กิจกรรม
1 การกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการ
ความรู

2

3

วิธกี ารสูค วามสําเร็จ
- จัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบตั ขิ อง
ภาควิชาและสํานักงาน อยางนอย
5 กลุม
- กลุมชุมชนนักปฏิบตั ิกําหนด
ประเด็นและเปาหมายการจัดการ
ความรูของกลุม
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย - อาจารย
ที่จะพัฒนาความรูและทักษะ - บุคลากรสายสนับสนุน

การแบงปนและแลกเปลีย่ น
เรียนรู และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมาย

- จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
ระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติของ
ภาควิชาและสํานักงาน
- ถอดบทเรียน/ความรูจากการ
จัดกิจกรรม

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 54

ตัวชี้วัด
- มีกลุมชุมชนนักปฏิบตั ขิ อง
ภาควิชาและสํานักงาน อยาง
นอย 5 กลุม
- ไดประเด็นและเปาหมายการ
จัดการความรูอ ยางนอย 5
เรื่อง
ต.ค. 54-ก.ย. 55 อาจารยจากแตละภาควิชา/
บุคลากรสายสนับสนุน เขารวม
ในกิจกรรมอยางนอย
5 คน/กิจกรรม
ต.ค. 54-ก.ย. 55 ไดองคความรูจากการถอด
บทเรียนอยางนอย 5 เรือ่ ง
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เปาหมาย
สรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชา
และสํานักงานของคณะฯ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

สรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชา
และสํานักงานของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

- สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ คณะกรรมการฯ
ในระดับภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ
- สรางวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ

ลําดับ
กิจกรรม
4 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ
อยางเปนระบบ โดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร
(Explicit Knowledge)
5 การนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง

วิธกี ารสูค วามสําเร็จ
จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู
ที่ไดไวบนเว็บไซต เพื่อเผยแพร
องคความรู

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรู
ความรูที่ไดไวบนเว็บไซต
ของคณะฯ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

นําความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน
ไปใชในการปฏิบัติงานจริง

ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรูที่ไดไปใชใน
การปฏิบัติงาน อยางนอย
1 เรื่อง

คณะกรรมการฯ
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เผยแพรองคความรูของคณะฯ

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator
ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเปนการเปนผูอํานวยความสะดวกของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :
บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator
ลําดับ
กิจกรรม
วิธกี ารสูค วามสําเร็จ
1 การกําหนดประเด็นความรู - จัดตั้งกลุม KM Facilitator ของ
และเปาหมายของการ
ภาควิชาและสํานักงานอยางนอย 2 กลุม
- กลุม KM Facilitator กําหนดประเด็น
จัดการความรู
และเปาหมายของการเปน KM
Facilitator
2

กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะ

- อาจารย
- บุคลากรสายสนับสนุน

3

การแบงปนและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมาย

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM
Facilitator ใหกับบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร จํานวน 2 รุน
รุนที่ 1 จัดใหกับบุคลากร
สายสนับสนุน
รุนที่ 2 จัดใหกับบุคลากร
สายวิชาการ

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 54

ตัวชี้วัด
- มีกลุม KM Facilitator ของ
ภาควิชาและสํานักงาน อยาง
นอย 2 กลุม
- ไดประเด็นและเปาหมายการ
เปน KM Facilitator อยาง
นอย 2 เรือ่ ง
ต.ค. 54-ก.ย. 55 อาจารยจากแตละภาควิชา/
บุคลากรสายสนับสนุน เขารวม
ในกิจกรรมอยางนอย
40 คน/กิจกรรม
ต.ค. 54-ก.ย. 55 บุคลากรมีความพึงพอใจใน
การเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ KM Facilitator
อยูในระดับดีไมนอยกวา
รอยละ 80
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เปาหมาย
สรางกลุม KM Facilitator ในระดับ
ภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

สรางกลุม KM Facilitator ในระดับ
ภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

- บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)
- พัฒนาทักษะการเปนการเปนผูอํานวย
ความสะดวกของบุคลากรในการดําเนิน
กิจกรรมดานการจัดการความรู

คณะกรรมการฯ

ลําดับ
กิจกรรม
4 การรวบรวมความรูและ
จัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (Explicit
Knowledge)
5 การนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง

วิธกี ารสูค วามสําเร็จ
จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู
ที่ไดไวบนเว็บไซต เพื่อเผยแพร
องคความรู

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรู
ความรูที่ไดไวบนเว็บไซต
ของคณะฯ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

นําความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนไปใช
ในการปฏิบัติงานจริง

ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรูที่ไดไปใชใน
การปฏิบัติงาน อยางนอย
1 กลุม

คณะกรรมการฯ
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เผยแพรองคความรูของคณะฯ

เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา
นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ “เรื่องเลาเราพลัง : การจัดการความรูในงานประจํา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา
9.00-11.00 น. ณ หอง 1110 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร ไดรับรูตัว
อยางประสบการณในการบูรณาการจัดการความรูกับงานประจํา และสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใช
ใหเกิด
ประโยชนในการทํางานตอไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากนางสาวสุรางค อัคนิโรจน หัวหนางานประเมิน
ตนทุนคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ ในประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ ดังนี้
1. แนะนําหนวยงาน งานประเมินตนทุน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนหนวยงานที่ขึ้นกับฝาย
การคลังมีวิสัยทัศนคือ เปนหนวยงานตนแบบในการใหคําปรึกษาและวิเคราะหตนทุนมุงสูความเปนเลิศ
ในระดับ สากล และมีพันธกิจคือ ใหการบริการวิเคราะหตนทุนและจัดทําขอมูลสําหรับผูบริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนนการบริการเชิงรุก ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย
หนาที่ของงานประเมินตนทุน มีดังนี้
1) การคํานวณตนทุนตามกิจกรรม
2) ระบบบัญชีตนทุน SAP
3) Data Warehouse
4) รายงานอื่นๆ ตามความตองการของผูบริหาร
2. ปญหาในการทํางานงานประเมินตนทุน กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2544 โดยเกิดจากความตื่นตัวของภาครัฐ
ในเรื่องการคํานวณตนทุนตามกิจกรรมซึ่งการทํางานในชวงเริ่มแรกนั้นมีปญหาตางๆ เกิดขึ้น ไดแก
1) การประเมินตนทุนเปนเรื่องใหมสําหรับบุคลากรในคณะฯ
2) ตองคนหาแนวทางการทํางาน เพราะเปนเรื่องใหม
3) เนื้อหาของงานมีความเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา
4) มีผูขอขอมูลตนทุนในอดีต
5) ผูบริหารโทรมาขอขอมูลดวน
6) บุคลากรลาออก
7) คณะฯ เริ่ม Implement ระบบ SAP
8) บุคลากรยังขาดทักษะดานคอมพิวเตอร และภาษา
9) เจาหนาที่เปน End User ไมทราบวาจะเริ่มตนทํางานอยางไร
10) เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็มักจะสงผลกระทบกับหนวยงาน
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3. จุดเริ่มตนของการจัดการความรูในงานประจํา จากปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน ทําใหหนวยงานได
สํารวจตัวเองแลวพบวาปจจัยสงผลใหทํางานไมไดคือ ความรูของคนในหนวยงานมีไมเทากัน ดังนั้น
หนวยงานจึงเริ่มตนดวยการหาความรูใหกับบุคลากรในหนวยงานกอน โดยใชวิธีการหาความรูใน
รูปแบบตางๆ ไดแก การหาความรูจากผูเชี่ยวชาญภายใน เชน ศึกษาจากอาจารยแพทยที่เชี่ยวชาญใน
เรื่องดังกลาว เรียนรูวิธีการตางๆ จากทาน การหาความรูจากผูเชี่ยวชาญภายนอก โดยการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาอบรมใหความรูกับบุคลากรในหนวยงาน หรือสงบุคลากรไปอบรมศึกษาดูงาน
และการคนหาความรูจากตํารา โดยการอานตําราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการแบงหัวขอกัน
อาน สรุปรายงาน และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานซึ่งพบวาไดทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ
เพิ่มขึ้น แตก็ยังพบปญหาวาบุคลากรแตละคนมีการรับรูในระดับที่แตกตางกัน จึงไดมีการสอนงาน/
ถายทอดขอมูล-ความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหนวยงานภายในดวยโดยเริ่มตนจาก
1) การกําหนดความรูที่จําเปน คือใหคิดวาความรูอะไรที่จําเปนในการทํางานและจะทําใหเรา
ทํางานได ซึ่งในงานประเมินตนทุน ความรูที่จําเปนก็ไดแก เรื่องโครงสรางองคกร ความเขาใจการ
ทํางานของหนวยงานอื่น ความรูพื้นฐานระบบ SAP, SAP-CCA, PA, PCA, IO ระบบ Data
Warehouse, Microsoft Excel ขั้นสูง Microsoft Power Point และการนําเสนอ Healthcare
reimbursement (ระบบการจายเงิน) เปนตน
2) หลังจากกําหนดความรูที่จําเปนแลว ก็ไดมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานโดยใช
เทคนิคตางๆ ไดแก
- On the Job Training มีทั้งการสาธิต ฝกการฟง/สังเกต เรียนรู การใหปฏิบัติ และการซักซอม
กอนลงปฏิบัติ
- ระบบพี่เลี้ยง โดยการจับคูระหวางพนักงานใหมและพนักงานเดิม เพื่อสอนงานในความ
รับผิดชอบ ซึ่งการสอนงานจะใหพี่ Senior ชวยตรวจทานงานใหนองใหม เพื่อใหงานไมเกิด
ความผิดพลาดและรวมรับผิดชอบในงานนั้นๆ ดวย
- การจัดอบรมภายในหนวยงาน โดยการใหพนักงานใหมจัดตารางสอนตามหัวขอที่ตองเรียนรู มีการ
ทดสอบตามหัวขอที่กําหนด มีการสอนเนื้อหาใหมๆ ที่มีผลกระทบตอการทํางาน มีการถายทอดความรู
จากการประชุม/อบรม และมีการแบงหัวขอหนังสือ เพื่อไปศึกษาและนํามาถายทอดรวมกัน
- การหมุนเวียนงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจในงานหลักและระบบงานอื่นๆ ดวย
เพราะเมื่อมีบุคลากรลาออก งานจะไดไมหยุดชะงัก โดยการหมุนไปเรียนรูงานระบบอื่น และมีการสลับ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน กรรมการ
HA กรรมการควบคุมภายในฯ เปนตน
- กําหนด Performance Agreement ในหนวยงานไดมีการทําขอตกลงวาบุคลากรจะตองมีการถายทอด
ความรูใหบุคลากรภายในหนวยงานดวยโดยการ
Post ความรูไวในCoP อยางนอยปละ 3 เรื่อง
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- กําหนดขอปฏิบัติกรณีลาออกบุคลากรที่จะลาออกจะตองจัดทําเอกสารสงงาน ไดแก สรุปขอมูล/
ผลงานทัง้ หมด พรอม File สรุปงานคงคางและนัดถายทอดงานที่ตองดําเนินการตอใหกับ
ผูรับผิดชอบคนอื่นๆ พรอมลงนามทั้งผูรับ/ผูถายทอด
- จัดการประชุมเพื่อ Update งาน และ Discuss ปญหาที่ติดขัดเดือนละ 4 ครั้ง
- การเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน เมื่อมีงานที่ไดรับมอบหมายมา ทางหนวยงานก็จะนําขอมูลมาเก็บไว
ในรูปแบบของ File Excel โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก งานที่ไดรับมอบหมาย ผูรับผิดชอบ
และสถานะของงานเปนตน เพื่อเปนขอมูลในการติดตามงาน
- การเก็บประเด็นปญหาเมื่อพบปญหาอุปสรรค หรือประเด็นความเสี่ยงที่พบในการทํางาน บุคลากรใน
หนวยงานจะนํามาเก็บไวเปนขอมูล โดยระบุปญหาในงาน ชวงเวลาที่พบปญหา แนวทางแกไขปญหา
และผูปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบวาในหนวยงานมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง และแตละคนมีวิธีการแกไข
ปญหาเหลานั้นอยางไร เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหกับบุคลากรคนอื่นๆ ตอไป รวมทั้ง
เปนการเก็บสถิติเพื่อใชในการรายงานการควบคุมภายในไดอีกดวย
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะฯและหนวยงาน ซึ่งทําใหเกิดงานวิจัยและนวัตกรรม/
โครงการตางๆ เกิดขึ้นตามมา
4. เครื่องมือจัดเก็บความรูที่ไดนํามาใชในหนวยงาน ไดแก
1) Share Drive คือการตั้งระบบแชรขอมูลของหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานนํางานที่เสร็จ
สมบูรณแลว หรืองานที่ยังตองมีการติดตามงานมาใสเปนขอมูลสวนกลางไว เพื่อความสะดวกใน
การใชขอมูลและติดตามงาน
2) SINET เปนระบบที่มีไวสําหรับแชรขอมูลทั่วๆ ไปของคณะฯ
3) Data Warehouse เปนระบบฐานขอมูลของคณะฯ
5. การเผยแพรความรูใ นหนวยงานจะมีการเผยแพรขอมูล/ความรู ใน 2 ระดับคือ
1) ภายในคณะฯ เชน
- กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยการนําความรูมาจัดเก็บไวในเว็บไซตการจัดการความรูของคณะฯ
- เอกสารคุณภาพ
- จัดอบรมแกภาควิชา/หนวยงานภายในคณะฯ
- การเผยแพรเครื่องมือ NPV และคูมือตางๆ
2) ภายนอกคณะฯ เชน
- เครือขาย UHOSNET คือ กลุมสถาบันการศึกษาที่มีโรงพยาบาล
- สํานักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
- โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนตน
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6. ความภาคภูมใิ จ/ปจจัยแหงความสําเร็จ
1) การปลูกฝงแนวคิดใหเห็นประโยชนของการแบงปนความรู
- ผูสอนไดประโยชน
- แบงเบาภาระงานในอนาคต
- ทํางานทดแทนกันได
- สรางความสัมพันธ ฯลฯ
2) ทําเปนตัวอยาง
3) การกระตุนใหมีการปฏิบัติ
4) สรางนิสัยชางสงสัย
5) การชื่นชม
6) การสรางจิตสํานึกของการบริการ
สําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางมากตอการทํางานประจํา เพราะไมเพียงแตจะทํา
ใหเราไมทํางานประจําไปเพียงวันๆ เทานั้น แตจะทําใหการทํางานประจําของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
นําการจัดการความรูมาใชในการแกไขปญหา และเพื่อใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน คือ บุคลากรเกง
ผูรับบริการพึงพอใจ และองคกรมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งถือไดวากิจกรรมในครั้งนี้เปนการจุดประกายความคิด
ใหกับบุคลากรของคณะฯ ใหเกิดการนําการจัดการความรูมาประยุกตใชในงานประจําไดเปนอยางดี
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การบูรณาการ การจัดการความรูกับงานประจํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
งานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกรไดจัดกิจกรรมการบูรณาการ
การจัดการความรูกับงานประจํารวมกัน
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00-13.00 น.ณ หอง
602
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้
 ปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพงานภายใตชื่อ โครงการ การแกไขปญหา
Computer เบื้องตน เนื่องจากการขาดเจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน สงผลใหงานดานการซอม
บํารุงและติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร ไมมีความคลองตัวเทาที่ควร เนื่องจากมีเจาหนาที่ในการบริการเพียงคนเดียว
ซึ่งมีภาระกิจทางดานอื่นๆ รับผิดชอบอยู ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนา ระบบการแกไขปญหา Computer เบื้องตน
รวมทั้งการพัฒนาทักษะการแกไขปญหา Computer ใหกับเจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจากเหตุผล
ดังกลาวทําใหทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสรุปรวบรวมปญหาคอมพิวเตอรที่เกิดขึ้น ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม
2554 ถึง 20 เมษายน 2555 ซึ่งพบวาผูใชบริการสวนใหญประสบปญหา 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. ปญหาที่เกิดกับเครื่องเสียง เชน
- ไมคโครโฟนไมดัง
- เสียงไมดี/สัญญาณเสียงไมดี ขอปรับเปลี่ยน
- ขอใชไมคลอยดวน
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- ขอเพิม่ ไมคโครโฟน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดนัดวันที่จะอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา Computer เบื้องตน
ใหกับเจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เพื่อจะไดชวยกันทําใหการบริการของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร
งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกรไดกลาวถึงการทํางานที่ซ้ําซอนกันระหวางฝาย
โสตทัศนูปกรณ และประชาสัมพันธ ในเรื่องการถายภาพ เนื่องจากไมสามารถแยกไดวางานไหนใครควรจะเปน
ผูรับผิดชอบ ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นคือ เวลาที่เจาของงานมาขอใชบริการจะไปเขียนใบขอใชบริการที่ฝายโสต ทัศนูปกรณ
แต ณ วันงานจะมาตามฝายประชาสัมพันธไปถายภาพ ซึ่งประชาสัมพันธก็ไมทราบวามีงานนี้เกิดขึ้น ดังนั้น ที่ประชุม
จึงไดสรุปวิธีการแกปญหาดังนี้
1. ฝายประชาสัมพันธจะรับผิดชอบถายภาพที่เกี่ยวของกับดานการขาวการประชาสัมพันธ ภายใน-ภายนอก
คณะฯ เปนหลัก
2. ฝายโสตทัศนูปกรณจะรับผิดชอบถายภาพงานดานการเรียนการสอนเปนหลัก
3. งานสําคัญของคณะฯ ทั้ง 2 ฝายจะชวยกันถายภาพ
นอกจากนี้ งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร ไดมีจัดทํา Website สําหรับการขอใชบริการ
ของงานประชาสัมพันธ ซึ่งอยูระหวางการทดสอบ/ปรับเปลี่ยนอยู
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โครงการ การแกไขปญหา Computer เบื้องตน
หัวหนาโครงการ นายพัฒนะ ผองศรี
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายชื่อสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.

นางอรวรรณ พูลสุข
นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ
นางกิติมา วันทอง
นายวัชรินทร ควรหาเวช
นายบุลากร บัวหลวง

ทีม่ าของโครงการ
การขาดเจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน สงผลใหงานดานการซอมบํารุงและติดตั้งอุปกรณ
สารสนเทศ ไมมีความคลองตัวเทาที่ควร เนื่องจากมีเจาหนาที่ในการบริการเพียงคนเดียว ซึ่งมีภาระกิจทางดานอื่นๆ
รับผิดชอบอยู ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาระบบการแกไขปญหา Computer เบื้องตน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการ
แกไขปญหา Computer ใหกับเจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะการแกไขปญหา Computer ใหกับเจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการแกไขปญหา Computer เบื้องตน
ระยะเวลาการดําเนินการ

3 พฤษภาคม 2555 – 30 กันยายน 2555

วันที่เริ่มตนโครงการ

3 พฤษภาคม 2555

ผูเกี่ยวของ
บุคคลกรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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กระบวนงาน (Flow) กอนการปรับปรุง
รับแจงปญหาจาก
ผูใชงาน

รอเจาหนาที่
ดําเนินการตรวจซอม

แกไขและแจงผูใ ชงาน
ทราบถึงปญหา

เจาหนาที่ดําเนินการ
ตรวจซอม

แกไขและแจงผูใ ชงาน
ทราบถึงปญหา

สรุปรวบรวมปญหา
ระหวางเดือน

จดบันทึกปญหาและ
วิธีการแกไขลงสมุดบันทึก

กระบวนงาน (Flow) หลังปรับปรุง
รับแจงปญหาจาก
ผูใชงาน

รายละเอียดพอสังเขป
1. สรางแบบบันทึกปญหาและวิธีแกไข
2. ประชุมรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะดานการแกไขปญหา Computer ใหกับเจาหนาที่งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและงานอื่นๆ ที่สนใจเขารวม
3. บันทึกและสรุปรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประชุม
4. ทํา Website แนะนําการแกไขปญหาเบื้องตน จัดอันดับ Topten ปญหาพบบอย และจัดทํา VDO Clip
แนะนําการแกไขปญหา
งบประมาณทีใ่ ช ไมมี
อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช
1. คอมพิวเตอร
2. Server สําหรับเก็บบันทึกขอมูล
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ
ตัวชีว้ ดั (KPI)
1. เจาหนาที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
ทักษะการแกไข
ปญหา
Computer

2. เพื่อพัฒนา
ระบบบันทึกการ
แกไขปญหา
Computer
เบื้องตน

ผลลัพธที่ปฏิบัติได (มากกวาหรือเทากับ 3 รอบการวัดผล)
เปาหมาย
หลังดําเนินการ
หลังดําเนินการ
หลังดําเนินการ
(Target)
กอนดําเนินการ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป
เพื่อใหการ
ผูใชบริการมที่มา อบรมใหความรู
เจาหนาที่งาน
ดําเนินงานในการ ขอรับบริการตอง เกี่ยวกับวิธีการแกไข เทคโนโลยี
แกไขปญหา
รอเจาหนาที่ที่
ปญหา Computer สารสนเทศสามารถ
Compute
สามารถแกไข
ใหกับเจาหนาที่
แกไขปญหา
มีความคลองตัว
ปญหาไดเพียงคน ในวันที่ 11
Computer
มากขึ้น
เดียว จึงทําใหตอง มิถนุ ายน 2555
เบื้องตนไดอยางมี
เสียเวลารอนาน
ประสิทธิภาพ
(30 ส.ค. 55)
เพื่อใหเจาหนาที/่
ยังไมมีระบบ
มีการบันทึกวิธีการ ยังไมไดพฒ
ั นา
ผูรับบริการ
บันทึกการแกไข แกไขปญหา
เว็บไซตและนําการ
สามารถแกไข
ปญหา
Computer
แกไขปญหา
ปญหา Computer Computer
เบื้องตนลงในสมุด เบื้องตน รวามถึง
เบื้องตนไดดวย
เบื้องตน
บันทึก เริ่มตั้งแต
VDO Clip
ตนเองโดยศึกษา
เดือน มกราคม
วิธีการจากระบบ
2555 แตยังไมได
บันทึกการแกไข
เผยแพรให
ปญหา
ผูใชบริการไดใชงาน

การพัฒนาปรับปรุง
CQI รอบที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน
สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ
มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหา
Computer ใหกับเจาหนาที่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2555
CQI รอบที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน
สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ
เจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแกไขปญหาComputer เบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
CQI รอบที่ 3 ระยะเวลา 1 เดือน
สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ

-
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สรุปผลการดําเนินการ
1. ปญหา/ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
เนื่องจากเจาหนาที่ในงานเทคโนโลยีฯมีภาระกิจคอนขางมากและหลายดานจึงทําใหการจดบันทึกวิธีการ
แกไขอาจไมครบถวน
2. กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
การพัฒนาการใหบริการดานซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร จําเปนตองศึกษาความตองการของผูรับบริการ
และ ควรพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรในงาน เพื่อการบริการที่รวดเร็วและตอบสนองความตองการของผูรับบริการได
อยางตรงจุด
3. แผนการที่จะพัฒนาตอเนื่องตอไป
จัดกลุมปญหา และจัดทํา
Website ในการแนะนําการแกไขปญหาเบื้องตน
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โครงการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานตามโครงสรางใหม
โดยใชแบบประเมินผลกิจกรรมความตองการพบอาจารยที่ปรึกษาแบบออนไลน
หัวหนาโครงการ

นางสาวชัญญา แสงจันทร

รายชื่อสมาชิก
1. นางจรินทิพย อุดมพันธุรัก
2. นางสาวชลียา กัญพัฒนพร
ทีม่ าของโครงการ
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร โดยมอบหมายใหฝายพัฒนานักศึกษาจัดดําเนินการใหอาจารยที่ปรึกษาติดตาม
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดตามสัดสวนของนักศึกษา แตปจจุบันมีจํานวนนักศึกษามากกวาอาจารย ดังนั้นการที่จะ
พัฒนาบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตรใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณแบบ มีความรูทางวิชาการ ไดสําเร็จเปนพยาบาลที่มี
จิตใจที่เปนคุณธรรม จริยธรรมที่ดี จึงควรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตการจัดนักศึกษาพบ
อาจารยที่ปรึกษาจะมีการประเมินผลโดยแจกแบบประเมินเปนเอกสารใหแกนักศึกษา ซึ่งฝายพัฒนานักศึกษา ไดพบ
กับปญหาตางๆที่เกิดขึ้น โดยแยกปญหาเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ปญหาที่เกิดกับนักศึกษา คือ นักศึกษาสงแบบ
ประเมินกลับมาลาชา และตอบไมตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริง 2) ปญหาที่เกิดกับฝายพัฒนานักศึกษา คือ
การดําเนินการประกอบดวยหลายขั้นตอน ทําใหเสียเวลาในการถายเอกสาร สูญเสียทรัพยากรกระดาษเปนจํานวนมาก
อีกทั้งตองใชเวลามากในการ Key เพื่อสรุปและวิเคราะหแบบประเมิน งานพัฒนานักศึกษาไดเล็งเห็นถึงปญหา
ดังกลาวที่เกิดขึ้น จึงตองการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยการจัดทํา
แบบประเมินผลกิจกรรมความตองการพบอาจารยทีปรึกษา ดวยระบบ Computer Online สําหรับนักศึกษา
ประเมินทุกครั้งที่มีการจัดนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นและลดขั้นตอนการทํางานของฝาย
พัฒนานักศึกษา ซึ่งสามารถประเมินผลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง และใหนักศึกษาสามารถประเมินไดตามความรูสึก
และความเปนจริงโดยไมตองกังวล
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแบบประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบออนไลน
2. เพื่อลดขั้นตอนของการ Key ขอมูล และลดการใชกระดาษ
ระยะเวลาการดําเนินการ

1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555

วันที่เริ่มตนโครงการ

1 มกราคม 2555
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ผูเกี่ยวของ
ผูรับบริการ

:

ผูใหบริการ:

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2-4 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
งานพัฒนานักศึกษา

กระบวนงาน (Flow) กอนการปรับปรุง
สรางแบบ
ประเมินผล

ถายเอกสาร
แบบประเมินผล

แจกแบบประเมินผล
ใหผูรับบริการ

ผูรับบริการ
ตอบแบบประเมินผล

สรุปผลการ
ประเมิน

วิเคราะหขอมูล

Key ขอมูลลงใน
SPSS

รับแบบ
ประเมินผลคืน

กระบวนงาน (Flow) หลังการปรับปรุง
สรางแบบประเมินผล
ออนไลน

สง Link แบบประเมินผลให
ผูรับบริการทาง Facebook
กลุมแตละชั้นป

ผูรับบริการ
ประเมินผลออนไลน

สรุปผล
การประเมิน

วิเคราะหขอมูล

ดึงขอมูลจาก
ฐานขอมูลออนไลน

รายละเอียดพอสังเขป
1. เรียนการใช Google Document
2. ทดลองทําแบบประเมินดวย Google Document
3. สง link แบบประเมินใหผูรับบริการทาง facebook กลุมแตละชั้นป
4. ผูรับบริการประเมินผลผานออนไลน
5. ดึงขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน (Google) มาทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Excel หรือ SPSS
6. สรุปผลการประเมิน
งบประมาณทีใ่ ช (ถามี) -
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อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช (ถามี)
1. คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ

ตัวชีว้ ดั (KPI)

1. ใชเวลาในการ
วิเคราะหขอมูลไม
เกิน 30 นาที
2. ลดปริมาณการ
ใชกระดาษในการ
ประเมินผล

ผลลัพธที่ปฏิบัติได (มากกวาหรือเทากับ 3 รอบการวัดผล)
หลังดําเนินการ
หลังดําเนินการ
หลังดําเนินการ
เปาหมาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
(Target)
กอนดําเนินการ
วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป
(30 กย 55)
(31 มีค 56)
(30 กย 56)
เพื่อลดระยะเวลาที่ ใชเวลาในการ
ใชเวลาในการ
ใชในการวิเคราะห วิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลไม
ขอมูล
ประมาณ 2-3 ชม เกิน 30 นาที
เพื่อลดการใช
ตองทําสําเนา
ไมมีการใชกระดาษ
กระดาษในการ
กระดาษที่ใชใน
ในการประเมินผล
ประเมินผล
การประเมินผล
เปนจํานวนมาก
(ขึ้นอยูกับจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม)

การพัฒนาปรับปรุง
CQI รอบที่ 1 ระยะเวลา 1 ป
สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ
หลังจากการทดลองใชการประเมินผลกิจกรรม /งาน แบบออนไลน พบวาสามารถชวยลดระยะเวลาที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลลง เนื่องจากไมตองมาทําการ Key ขอมูลอีก สามารถดึงขอมูลที่ถูกบันทึกไวบนระบบมาทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Excel หรือ SPSS ไดเลย และชวยลดปริมาณการใชกระดาษ เนื่องจากไมตองทํา
สําเนากระดาษที่ใชในการประเมินผลอีก คงเหลือแคทําสรุปผลการประเมิน 1-2 ใบเทานั้น
CQI รอบที่ 2 ระยะเวลา
สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลการดําเนินการ CQI รอบที่ 3 ระยะเวลา

-
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สรุปผลการดําเนินการ
1. ปญหา/ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
- ไมสามารถควบคุมจํานวนการตอบแบบประเมินจากนักศึกษาได เนื่องจากเปนการประเมินผานสื่อ Online
- นักศึกษาใหความรวมมืออยูในระดับรอยละ 30
2. กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
เกิดการเรียนรูกระบวนการสรางแบบประเมินออนไลน โดยเมื่อนํามาใชจริงก็ไดทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึง
ทําใหเกิดกระบวนการคิดอยางตอเนื่องเพื่อแกไขและพัฒนาแบบประเมินออนไลนใหดียิ่งๆ ขึ้นตอไป
3. แผนการที่จะพัฒนาตอเนื่องตอไป
สามารถประชาสัมพันธแบบประเมินออนไลนใหแกนักศึกษาไดอยางทั่วถึง หาวิธีการดึงดูดความสนใจในการ
เขามาตอบแบบสอบถาม และวิธีการทําใหนักศึกษาเขามาใหความรวมมือตอบแบบประเมินครั้งตอไปมากขึ้น
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เสวนาเรื่อง การวิเคราะหทุติยมาน (Secondary Analysis)
นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ผูลิขิต
งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรมเสวนาวิจัยซึ่งเปนกิจกรรม ที่จัดขึ้น ประจําของคณะฯ เพื่อ ให
ความรูและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยและนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา
13.00 – 16.00 น. ณ หอง 504 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง ในครั้ง นี้เปนการเสวนาเรื่อง การ
วิเคราะหทุติยมาน หรือ Secondary Analysis โดยไดรับเกียรติจากอาจารยหลายๆ ทานที่มีประสบการณในการ
ทํางานวิจัยแบบ Secondary Analysis ไดแก ผศ.ดร.นพพร วองสิริมาศ ผูชวยคณบดี ฝายทรัพยากรมนุษย จาก
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ผศ.ดร.ปยะนันท ลิมเรืองรอง จากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรนรีเวชวิทยา และอ.ดร.เกศศิริ วงษคงคํา จากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร โดยมี รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย ใหเกียรติเปนผูดําเนินรายการ
ทําความเขาใจรวมกันกอน
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา อยากใหเปน
การจัดเสวนาโดยมีขอตกลงในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันของอาจารย และถือเปนโอกาสที่ดีในการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้เมื่อฟงเสร็จแลว อยากใหทุกคนไดรับขอคิด และขอพึงระมัดระวัง ในการทําวิจัยของตนเองตอไปดวย
จากผลงานวิจัยสูการเรียนรูรวมกัน
เริ่มตนเปนการนําเสนอผลงานของ ผศ.ดร.ปยะนันท ลิมเรืองรอง เรื่อง “ความสัมพันธระหวางปจจัยบาง
ประการ การออกกําลังกายและระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงในสตรีที่เปนเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ” โดยผลงานเรื่องนี้เปนการใชขอมูลจากดุษฎีนิพนธ เรื่อง ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองตอพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกายของสตรีที่เปนเบาหวานขณะตั้งครรภ ( Effectiveness of a selfregulation program on diet control, exercise and two-hour post prandial blood glucose levels on
Thais with gestational diabetes mellitus) รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ ไดชี้ประเด็นใหรวมอภิปรายวางานที่
เปนขอมูลปฐมภูมิเปนการทดลอง ในขณะที่งานวิเคราะหทุติยมานกลับมาคนหาปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับน้ําตาลใน
เลือด ดูเสมือนวานักวิจัยถอยกลับไปตั้งตนหาสาเหตุในเรื่องที่เกี่ยวของกับเบาหวานอีกหรือไม และรศ.ดร.ศศิมา
กุสุมา ณ อยุธยา ใหความเห็นวาขึ้นอยูกับความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย และไดสอบถามถึงความสําคัญ
ของปญหาในการวิจัยนี้อยางไรจึงไดมีนํามาทําวิจัยอีกครั้ง หนึ่ง และในการทํา Secondary ตองไมใชการเก็บขอมูล
เอาไวทําวิจัยเรื่องที่ 2 ตอไป
ผศ.ดร.ปยะนันท ไดอธิบายถึงที่มาของปญหาวา เกิดจากเมื่อสิ้นสุดการวิจัยเรื่องแรก นักวิจัยมีขอสงสัยวา
จะมีปจจัยอะไรอีกบางที่เกี่ยวของกับการมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงของสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน ในเบื้องตน จึงใช
ขอมูลที่มีอยูมาวิเคราะหอีกครั้งดวยสถิติอื่นเพื่อหาคําตอบ
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รศ.ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ ไดใหขอคิดเห็นวา จากการฟงการบรรยายที่ผานมาของ ดร.เบญจา ยอด
ดําเนิน-แอตตติกส ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา ในการทํา Secondary Data จะตองทําเพื่อตอบคําถามการวิจัยใหม และใช
สถิติการวิเคราะหที่สูงขึ้นซึ่งเรื่องที่นําเสนอโดย ผศ.ดร.ปยะนันท นาจะถือวาเปน Secondary Analysis
รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณไดใหนิยามของคําวา Secondary Data ไวจากที่ไดสืบคนมา 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
หรือนิยามที่ไดจาก 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.
นอกจากนี้ยังไดยกตัวอยางงานที่เปน 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) ซึ่งเปน 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 ซึ่งขอมูลเหลานี้อาจตองซื้อแตราคามักไมแพง อยางไรก็ตามนักวิจัยจําเปนตองตรวจสอบขอมูลปฐมภูมิ
ที่ไดรับมาดวยวามีความถูกตอง ครบถวน และขอสําคัญควรมีตัวเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเพื่อชวย
ในการตรวจสอบ
สําหรับผลงานเรื่องที่สอง เปนของ อ.ดร.เกศศิริ วงษคงคํา โดยใชขอมูลจากดุษฎีนิพนธเรื่อง “ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเกิดโรคหลอดเลือดแดงสวนปลายอุดตันในผูปวยไทยที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2” มาทําการวิเคราะห
ทุติยมาน ในชื่อเรื่อง “ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการเปนเบาหวานกับระดับความรุนแรงของการเกิดโรคหลอด
เลือดแดงสวนปลายอุดตันในผูปวยไทยที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2”
รศ.ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา ไดสอบถามวาหากมีการเก็บขอมูลใหม จะเปน
Secondary Analysis
หรือไม ในประเด็นนี้ รศ.ดร.ทัศนี ใหความเห็น วาอาจจะไมใช พรอมทั้ง ขอความเห็นจากผูเขารวมเสวนา ซึ่งรศ.ดร.
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นันทนา ธนาโนวรรณ ไดแสดงความเห็นสนับสนุนวา งานนี้เปนงาน Secondary Analysis แนนอน เนื่องจากมีการ
ใชสถิติขั้นสูงกวางานชิ้นแรก และตัวแปรตามก็แตกตางกัน (การเกิดโรค VS ความรุนแรงของโรค)
ตอมาเปนการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่องที่ 3 ของ ผศ.ดร.นพพร วองสิริมาศ โดยใชขอมูลจากดุษฎีนิพนธเรื่อง
“ความสัมพันธระหวางภาวะซึมเศราในมารดาเพศและภาวะซึมเศราในวัยรุนไทย : บทบาทการสงผานของการ
สนับสนุนทางสังคมสถานการณความเครียดและการเห็นคุณคาในตนเอง” โดยมีการใชเครื่องมือจากตางประเทศ
และนํามาแปลเปนภาษาไทย เพื่อดูองคประกอบของเครื่องมือและยืนยันโครงสรางของเครื่องมือตามนิยามที่กําหนด
ไว และมีการกําหนดคําถามการวิจัยไวแลวทั้งหมด แตในผลงานวิจัยปริญญาเอก ไมสามารถเขียนผลการวิจัยได
ทั้งหมด จึงแบงการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยออกเปนสองฉบับ โดยฉบับแรกรายงานผลการวิจัยทั้งหมด แตในฉบับที่
สองเปนการรายงานแตเฉพาะเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยใชชื่อเรื่อง “แบบวัดความผูกพันบิดามารดาบุตร: การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย” ซึ่งงานฉบับที่สองเปนตัวอยางชัดเจนวาไมใช Secondary Analysis
อ.ดร.ศุภาวดี วายุเหือด ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิทยานิพนธปริญญาเอกวา ตนเองไมได
แบงผลงานออกตีพิมพ แตสงตีพิมพผลการศึกษาทั้งหมดลงในวารสารเพียงครั้งเดียว
ฝากไวเปนขอคิด
ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยทั้ง 3 ทาน รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ
ไดกลาวทิ้งทายไวอยางนาสนใจ เกี่ยวกับการตีพิมพผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธของอาจารยแตละทานวา ควรมีการแบงผล
การศึกษาเพื่อตีพิมพมากกวาหนึ่งเรื่อง ถึงแมวาจะไมสามารถนํางานเหลานี้มาขอตําแหนงทางวิชาการไดก็ตาม
เพราะอาจารยที่จบปริญญาเอกใหมๆ ยังไมผลงานวิจัยอื่นใดนอกจากงานดุษฎีนิพนธ การตีพิมพมากกวาหนึ่งเรื่องใน
Field เดียวกัน จะเปนการชวยทําให Curriculum Vitae (CV) ของอาจารยดูดีขึ้น ซึ่งเมื่อพูดถึงประเด็นนี้ งาน
สงเสริมและพัฒนางานวิจัยไดวางแผนกิจกรรมในอนาคตวา อาจจะมีการจัดกิจกรรมแนะนําอาจารยในการเขียน CV
ผศ.ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ ไดขอสอบถามในประเด็นการใสชื่อนักวิจัยของงาน Secondary Analysis วา
จําเปนตองใสชื่อนักวิจัยเจาของงานปฐมภูมิหรือไมถาหากคนกลุมนี้ไมไดมีสวนในงานชิ้นที่สองเลย ซึ่งอ.ดร.เกศศิริ
วงคคงคํา ไดตอบคําถามนี้อยางนาสนใจคือ ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการ
IRB ใหมีการขออนุญาตจาก
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธทุกทาน และมีชื่อคณะกรรมการฯทุกทานลงนามอนุญาต ซึ่งรศ.ดร.ทัศนี ประสบ
กิตติคุณ ใหขอเสนอแนะวาเรื่องการขออนุญาตใชขอมูลเปนสิ่งจําเปน แตการใสชื่อนักวิจัยในงานใหยึดหลักใสชื่อคนที่
ทําวิจัยจริงๆ หากนักวิจัยคนใดหรือทุกคนในงานปฐมภูมิไมไดมีสวนรวมในงานSecondary Analysis ก็ไมตองใสชื่อ
อ.ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย และรศ.ดร.นันทนา ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณที่คลายคลึงกันวา ตนเอง
มีผลงานวิจัยที่ไดรับ การตีพิมพแลว แตมีการนําขอมูลมาทํา Secondary Data แลวนํามาตีพิมพ ใหม และมีเพิ่มเติม
ทีมนักวิจัยใหมดวย แตไม จําเปนตอง ใส ชื่อนักวิจัยในกลุมแรก อยางไรก็ตามในประเด็นเรื่องชื่อนักวิจัยนั้นยังไม
สามารถสรุปไดชัดเจน ทั้งนี้ รศ.ดร.ทัศนี จะไดนําประเด็นนี้ไปปรึกษากับบรรณาธิการวารสารนานาชาติ และจะแจง
คําตอบใหทราบในการเสวนาครั้งตอไป
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆที่ไดจากการเสวนาในครั้งนี้
การเสวนาวิจัยวันนี้ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวางในกลุมอาจารยอยางมาก ในการทํา
Secondary Data ไมวาจะเปนอาจารย รุนใหมหรือรุนอาวุโสก็ตาม ภายหลังการเสวนาไดมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ดวยทําใหงานสงเสริมและพัมนางานวิจัยไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆที่เปนประโยชน และนาสนใจ ดังนี้
1) ผูเขารวมกิจกรรมบา งทานอาจรูสึกอึดอัดกับบรรยากาศการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้ เนื่องจากอาจ ดู
เหมือนวา วิทยากรจะถูกวิพากยวิจารณผลงานมากเกินไป และผูเขารวมการเสวนา อยากเห็นบรรยากาศ
ที่เปนการชื่นชมและใหขอเสนอแนะในการทํางานชิ้นตอๆไป มากกวา
2) ผูเขารวมเสวนาในครั้งนี้ ชื่นชอบวิธีการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งเปน การใหวิเคราะห/ วิพากยทีละชั้นทําใหเห็น
ภาพชัดเจน ทั้งนี้ หากมองวาในการถาม-ตอบ อาจใชขอคําถามวา “จะ ทํา ใหงานวิจัยนี้สมบูรณขึ้น ได
อยางไร และตองเพิ่มเติมสวนใด” อาจทําใหบรรยากาศดีขึ้น
3) ผูดําเนินการเสวนาเปนสวนสําคัญในการจัดเสวนาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งรูปแบบทําไดดีและนาสนใจ มีการ
ผสมผสานในการใหขอมูล ความรู Concept ทีส่ อดแทรก เปนกิจกรรมที่ สรางสรรค เกิดบรรยากาศการ
เรียนรูไดเปนอยางดี ผูเขารวมกิจกรรมรูสึกชอบ ควรจัดกิจกรรมเชนนี้กับคณาจารยในคณะฯเปนประจํา
เพื่อทําใหเกิดการแบงปนความรูทางวิชาการรวมกันอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดใจอภิปรายอยางเปดเผย
ใหสาธารณะดวย
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การเสวนาเรื่อง “Ethic in Publication”
นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ผูลิขิต
งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรมเสวนาวิจัยซึ่งเปนกิจกรรม ที่จัดขึ้น ประจําของคณะฯ เพื่อ ให
ความรูและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยและนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา
13.00 – 16.00 น. ณ หอง 504 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในครั้งนี้เปนการเสวนาในเรื่อง Ethic
in Publication โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปนผูนําการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในวันนี้ โดยอาศัยประสบการณในการเปนผูตีพิมพผลงาน และเปนกองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร
ซึ่งมีสาระสําคัญที่กลาวถึง 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. Authenticity & Accuracy (ความเทีย่ งตรงและแมนยํา)
- เที่ยงตรง คือ ไมมีการแตงเติมขอมูล
- แมนยํา คือ ใหขอมูลที่สมบูรณหลีกเลี่ยงการจัดการ /ตัดแตง ทีไ่ มเหมาะสมของภาพและการใช
วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม
2. Duplicate Publication & Originality (การพิมพซ้ําและสิ่งพิมพตนฉบับ)
- ไมพิมพซ้ําในการคนพบเรื่องเดียวกัน หรือพิมพซ้ํา
- ไมสงตนฉบับเดียวกันสองหรือมากกวาในวารสารเดียวกัน ครั้งเดียวกัน (สงซ้ํา)
- ไมแบงโครงการวิจัยหนึ่ง เปนเอกสารวิจัยฉบับยอยๆ หรือ เรียกวา Salami Publication
3. Credit vs. Plagiarism เครดิตกับการขโมยความคิด
- เครติด คือ การอางแหลงที่มาของขอมูลและความคิด
- หลีกเลี่ยงการใชคําอื่นหรือการขโมยความคิดที่มากเกินไป
- ควรมีการบันทึกแหลงขอมูลเมื่อคัดลอกรายการ
- ถอดความใหไดใจความเดิมมากที่สุด
- ใชเครื่องหมายคําพูดหรือคําอธิบายสั้นๆ
- สังเกตเรื่องลิขสิทธิ์และควรมีการขออนุญาตใหไดรับสิทธิ์ตามที่จําเปน
4. Conflict of Interest (การขัดผลประโยชน/ผลประโยชนทับซอน)
- ระบุกิตติกรรมประกาศถึงผูใหความชวยเหลือของสถาบันนายจาง บริษัทหนวยงานใหทนุ
- การเปดเผยความสัมพันธทางการเงินระหวางผูเขียน ในเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑทางการศึกษา
- ควรเปนไปตาม "ขอมูลสําหรับผูเขียน" แนวทางและนโยบายอื่นๆ โดยวารสาร
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- ใหวารสารและบรรณาธิการ เปนดําเนินการเรื่องการเงินโดยตรง (เชน คา Honoraria ฯลฯ )
5. การประพันธและการสั่งซื้อ ขึ้นอยูกับบรรณาธิการคณะกรรมการวารสารการแพทยนานาชาติ (ICMJE)
1) การมีสวนรวมมากมายที่จะคิดและการออกแบบของกระดาษหรือการไดมาของขอมูลหรือการ
วิเคราะหและตีความหมายของขอมูล
2) การรางบทความหรือปรับแกไขเนื้อหา สําหรับสวนที่เปนทรัพยสินทางปญญา
3) การอนุมัติขั้นสุดทายของผลงานกอนที่จะเผยแพร
- ผูแตง ตองมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบและความรับผิดชอบเพื่อใหแนใจวาตรงกับเงื่อนไข ตางๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
- “ทุกคน ที่ได รับมอบหมายใหเปนผูเขียนควรจะมีคุณสมบัติในการประพันธและทุกคนที่มี
คุณสมบัติควรจะแสดง ความดิดเห็นดวย” กลาวโดย ดร.ซินเทียอารคิง บรรณาธิการหัวหนา
วารสารพยาบาลคลินิก
- ควรให ผูเขียนรวมของ ผลงานทุกคน ควรจะให ทุกคนที่มีสวนรวม ทางดานวิชาการ แนวคิดการ
ออกแบบการดําเนินการและการตีความของการทํางานจนถึงการรายงานผล
- อื่นๆ เชน บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ ไดชวยตรวจ ทานขอเสนอการศึกษา ชวยเก็บรวบรวมขอมูล ให
ดูแลผูปวย หรือเปนแหลงเงินทุนวิจัย ควรจะไดรับการยอมรับในสวนเชิงอรรถดวย
- ในเอกสารที่มีมากกวาหนึ่งผูเขียน ตามคําสั่งของผูประพันธควรจะสะทอนถึงผลงานของผูเขารวม
การวิจัยที่หลากหลายแตกตางกัน การตัดสินใจสําหรับการสั่งซื้อของการประพันธสามารถ เพิ่มขึ้น
ไดตามหนาที่และบทบาท และสามารถเยี่ยมชมในระหวางกระบวนการวิจัยโดยผูวิจัยหลัก (PI)
6. Scientific Misconduct การประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร
การคํานวณผิดเปนการละเมิดรหัสมาตรฐานของการปฏิบัติทางวิชาการและพฤติกรรมดานจริยธรรมใน
การวิจัยทางวิทยาศาสตรมืออาชีพ
- การประดิษฐ หรือ การประดิษฐขอ มูลหรือกรณีขึ้น
- การโกหกบิดเบือน = จงใจของขอมูล (เชน ไมสนใจ Outliers ไมยอมรับวาขอมูลบางอยางที่ขาด
หายไปไมรวมขอมูลเกี่ยวกับผลขางเคียงในการทดลองทางคลินิกเปนตน
- การขโมยความคิด หรือการคัดลอกขอมูลหรือเอกสาร
- การขโมยความคิด ไมไดเปนเพียงคําพูดของคนอื่น แตยังขโมยความคิดตัวเอง เกี่ยวของกับการใช
คําพูดของคุณเองจากบทความอื่นเมื่อคําที่มีลิขสิทธิ์ และเจาของสํานักพิมพ
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ในทายของการเสวนาวิจัยวันนี้ นับโอกาสดีอีกครั้งที่งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยไดจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางอาจารยนักวิจัยมากยิ่งขึ้น และหวังวาเคล็ดลับ เกร็ดความรูและประสบการณตางๆ ที่นํามา
แลกเปลี่ยนในวันนี้ จะเปนประโยชนแกอาจารยที่สนใจ และตั้งใจจะตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารตางๆ ตอไปดวย
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Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ
ผูชวยศาสตราจารย วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555
เวลา 13.30- 16.00 น. ณ หอง 1111 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
วัฒนธรรมองคกรในการถายทอดความรูของผูเกษียณอายุราชการใหมีขึ้นในคณะพยาบาลศาสตร สําหรับวันนี้
เราไดรับเกียรติจากอาจารยที่ครบวาระ เกษียณอายุราชการจํานวน 4 ทาน ไดแก รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์
ศรีรองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล และรองศาสตราจารยสุวิมล กิมป มารวม
แลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็นคําถามที่นาสนใจ โดยมีผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท ให
เกียรติเปนผูดําเนินรายการ รายละเอียดจะเปนอยางไรนั้น มาติดตามกันเลยคะ
1. ความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาล
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ในลําดับแรกขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยฉวีวรรณ
โพธิ์ศรี เลาใหพวกเราฟงถึงความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ
รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี : สมัยที่ตนเองเปนนักศึกษาพยาบาลอยูนั้น ตองฝกวิชาทักษะพื้นฐาน
ทางการพยาบาล 1 เดือน ไดพบอาจารยที่ดี อาจารยสอนวาเราเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ความรูก็ตองดี
ดวย จะบอกวาไมรูไมได ดังนั้นจึงตั้งใจอานหนังสือทุกวัน ทําใหมีความรูเพิ่มมากขึ้น พอขึ้นป 2 ตองทํา
Conference ทุกวันเราก็เลยสบาย ถาถามวาทําไมถึงมาเปนครู ตอบไดเลยวาอยากเปนครูมาตั้งแตเด็กๆ ชอบ
สอนหนังสือ เวลาอยูบานก็จะเกณฑนองๆ มาเปนนักเรียนของเรา พอเรียนจบก็เลยสมัครเขามาเปนอาจารยที่
คณะพยาบาลศาสตร เพราะชอบเปนครูและชอบสอนหนังสือ
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับตอไปเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว
เลาใหพวกเราฟงถึงความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ
รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว : ถาถามวาทําไมถึงอยากเปนครู ตอบไดเลยวาเราเปนครูโดยยีนส เพราะ
คุณพอเปนครู มีพี่นอง 6 คนเปนครูถึง 4 คน ญาติๆ ก็เปนครู เลยคิดวาเราก็นาจะเปนครูดวย แลวถาถามวาทําไม
ตองเปนครูพยาบาล ก็เพราะวาพี่สาวเปนโรคหัวใจตั้งแตกําเนิด ตอนนั้นตัวเองกําลังเรียนอยูชั้นมัธยมตน ตองไปเฝา
พี่สาวที่โรงพยาบาลบอยๆ เห็นพยาบาลใสชุดสีขาวสวยมากๆ คอยชวยเหลือคนไขที่มีความทุกข ทําใหรูสึกวา
พยาบาลเหมือนนางฟาทั้งสวยทั้งเกง ก็เลยตั้งใจแนวแนในตอนนั้นเลยวาเราตองเปนพยาบาลใหได แตตอนนั้นยัง
ไมไดนึกถึงอาชีพครู ตอมาเขาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง มาอาศัยอยูที่บานคุณปาซึ่งมีลูกสาวเปน
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พยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช แลววันหนึ่งพี่สาวคนนี้ก็มีโอกาสทํางานแลวไดไปตางประเทศ ก็เลยคิดวาถาเรียน
พยาบาลวันหนึ่งเราตองไดไปตางประเทศแนนอน นับจากนั้นก็เลยมุงมั่นวาตองสอบเขาเรียนพยาบาลใหได พอเรียน
จบชั้นมัธยมปลายก็ไปสอบเขาเรียนพยาบาลหลักสูตรอนุปริญญา ในขณะเดียวกันก็ไปสอบของทบวงมหาวิทยาลัย
ดวย ผลปรากฏวาสอบไดทั้ง 2 ที่ สุดทายตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะพยาบาลศาสตรเพราะหลายคนแนะนําวาหาก
เรียนที่นี่จะมีโอกาสเติบโตไดเปนครูพยาบาลดวย พอเรียนจบพยาบาลผดุงครรภในระยะเวลา 4 ป 6 เดือน ก็ไป
สัมภาษณเพื่อเปนอาจารย ภาควิชาแรกที่เรียกสัมภาษณคือภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ตอนนั้นยังไมไดตอบรับ
อาจารยไป ตอมาอาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรก็มาชวนไปเปนอาจารยอีก เลยตัดสินใจเลือกเปน
อาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ตอนนั้นภาควิชาจะรับสมัครอาจารยเปนคูๆ ทั้งหมด 3 คู ระหวางฝกสอน
ในหองคลอดจะมีครูพี่เลี้ยงชวยใหความรู คอยดูแลและใหคําแนะนําเปนอยางดี ดังนั้นการที่เรามีครูพี่เลี้ยงที่ดีก็จะ
ทําใหเปนเราครูที่ดีได ทั้งหมดที่เลาก็คือแรงบันดาลใจในการเปนครูพยาบาลในหองคลอด
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: เรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล เลาความ
ในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลในลําดับตอไปคะ
รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล: ขอเรียนตรงๆ วาแรกเริ่มเดิมทีไมมีความใฝฝนที่จะเปนพยาบาลเลยคะ
แตคุณพออยากใหเรียนพยาบาลเพราะมีพี่ชายเปนหมอ ตอนสอบเอ็นทรานซเลยตองเลือกคณะพยาบาลศาสตรไว
ดวยเพราะเกรงใจคุณพอ นอกจากนั้นยังสอบหลักสูตรอนุปริญญาทั้งที่มหิดลและที่จุฬาฯ ปรากฏวาสอบไดทั้ง 3
หลักสูตร ตอนมาสอบสัมภาษณหลักสูตรอนุปริญญาที่มหิดลก็ตอบปฏิเสธและขอสละสิทธิ์กับอาจารยไป เพราะ
ตอนนั้นมั่นใจวาตองสอบเอ็นทรานซไดแนนอน พอผลสอบออกปรากฏวาไดคณะพยาบาลศาสตรอีก คราวนี้
อาจารยบอกวาไมตองสัมภาษณแลวนะเขามาเรียนเลย สวนที่จุฬาฯก็เลยไมไดไปสัมภาษณ นี่คือเบื้องหลังของการ
ไดเขามาเรียนพยาบาล พอเขามาเรียนตอนแรกๆ ก็ไมคอยชอบ แตพอนานๆ ไปก็ดีขึ้น พอเรียนจบก็ไดเปนอาจารย
ที่นี่เลย จริงๆ แลวตอนแรกตั้งใจจะไปเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตคุณพอก็ทักทวงไววาจะไปได
อยางไร บานเราอยูที่กรุงเทพฯ ก็เลยตัดสินใจไปสมัครเปนอาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แตตอน
นั้นอาจารยที่ภาควิชานี้เต็มแลว แตที่ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตรยังขาดอาจารยอยู สุดทายเลยไดเปน
อาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตรตั้งแตนั้นมาจนถึงวันนี้ จากบทเรียนของตัวเองที่ผานมา ก็ได
นํามาสอนนักศึกษาที่ไมชอบวิชาการพยาบาลแตตองเขามาเรียนไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม จะสอนนักศึกษาเสมอ
วา เมื่อเขามาเรียนแลวใหพยายามจนถึงที่สุด หากพยายามเต็มที่แลวยังรูสึกวาไมไหวก็อาจตองไปเลือกเรียนในวิชา
ที่เราชอบและถนัดแทน แตถาจําเปนตองเรียนพยาบาลจริงๆ ก็ใหพยายามใหถึงที่สุด แลวสุดทายเมื่อเรียนจบเรา
จะรูวาจริงๆ แลวเราไดประโยชนจากวิชาชีพพยาบาลเยอะมากๆ
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับสุดทายเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุวิมล กิมป
เลาความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ
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รองศาสตราจารยสุวิมล กิมป: ตอนแรกที่ฟงรองศาสตราจารยฉวีวรรณและรองศาสตราจารยสุคนธ เลา
ทําใหกังวลนิดหนอยวาเราไมคอยจะเขาพวกสักเทาไร แตพอรองศาสตราจารยสุธีราพูดจบจึงคอยเบาใจขึ้นมา
หนอยวาอาจารยยังมีสวนคลายๆ เราบางถึงจะไมเหมือนกันเสียทีเดียว เพราะความจริงแลวตัวเองไมชอบวิชาการ
พยาบาลและไมเคยคิดที่จะเรียนเลย ยอนกลับไปตอนที่จะเอ็นทรานซก็เลือกคณะนูนคณะนี้ไปแตก็ยังไมครบตาม
จํานวน คุณแมก็เลยบอกวาที่เหลือก็เลือกคณะพยาบาลศาสตรไปสิ ตอนนั้นรูสึกวาจะเลือกเปนอันดับที่ 3 หรือ 4
พอประกาศผลปรากฎวาสอบไดคณะพยาบาลศาสตรก็รองไหเลยเพราะรูวาตัวเองไมชอบ พอเขามาเรียนชวงแรกป
1 ถึงป 2 ที่คณะวิทยาศาสตร ก็ยังพอไปไหว แตพอป 3 ขามฝากมาเรียนที่นี่ ซึ่งเปนวิชาที่เกี่ยวกับการพยาบาล
โดยตรง รูสึกไมมีความสุขเลย คะแนนสอบก็ไมคอยดี แตก็อดทนเรียนจนผานป 3 พอขึ้นป 4 ทุกอยางก็เริ่มดีขึ้น
ตัวเองก็เริ่มทําใจไดแลววาเมื่อมาถึงขั้นนี้แลวอยางไรก็ตองเรียนใหจบ แลวทุกอยางก็ผานไปไดดวยดี พอเรียนจบรุน
เราก็เปนรุนแรกที่มีประกาศจากคณะฯวาจะรับเขาทํางานไมหมดทุกคนเพราะตําแหนงไมพอ ตัวเองไปสัมภาษณ
เปนอาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แตไมไดรับการคัดเลือก จึงไปทํางานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประมาณปกวาๆ ตอนนั้นมีความสุขมาก เพราะไดหัวหนาและเพื่อนรวมงานที่เขากันไดดี จนวันหนึ่งเพื่อนที่ทํางาน
ดวยกันลาออกเพื่อกลับไปทํางานที่บานเกิดของเขาที่จังหวัดขอนแกน ดวยความที่ติดเพื่อนก็เลยลาออกตามเพื่อน
ไปทํางานที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย ปรากฏวาอยูขอนแกนไดแค 3 เดือนก็ทนคิดถึงบาน
ไมไหว ก็เลยตองลาออกแลวกลับมาเรียนตอดานการวิจัยที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พอเรียนจบก็
ไปสมัครทํางานกับบริษัทยาที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในตําแหนงนักวิจัยตลาด สอบทุกอยางผานหมดยกเวนสอบ
สัมภาษณ ดวยเหตุผลที่เราเปนผูหญิง เพราะตําแหนงนี้ตองออกไปทํางานตางจังหวัดบอยๆ บางครั้งอาจไม
ปลอดภัย สุดทายเพื่อนที่เปนอาจารยที่นี่โทรศัพทชวนมาสมัครเปนอาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ก็
เลยมาสมัครและไดเปนอาจารยพยาบาลที่มหิดลตั้งแตนั้นมาจนถึงทุกวันนี้
2.เคล็ดไมลับที่อาจารยใชในการสอนนักศึกษาที่ทํางานไมเปนเลยใหมีความรูจนเปนพยาบาลได (ปน
ดินใหเปนดาว)
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ทานแรกที่จะมาเลาเคล็ดลับการ ปนดินใหเปนดาวให
พวกเราฟงคือ รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี อาจารยจะมีกลเม็ดเคล็ดลับในการสอนนักศึกษาอยางไร เราไป
ฟงอาจารยเลากันเลยคะ
รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี : ฟงอาจารยทั้ง 3 ทานเลาถึง ความในใจที่ตัดสินใจมาเปนอาจารย
พยาบาลแลวเห็นเลยวาชีวิตการเรียนและการทํางานของตัวเองดูจะเรียบงายกวาอาจารยทั้ง 3 ทาน เพราะเรา
เริ่มตนดวยการเรียนพยาบาล จบแลวก็มาเปนอาจารยพยาบาลอยู 2 ป จากนั้นไปเรียนตอแลวก็กลับมาเปน
อาจารยอยูที่ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ทํางานรวมกับพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ อยางสนุกสนาน เราได
แบบอยางที่ดีในการเปนอาจารยจากอาจารยและพี่ๆ ในภาควิชาการพยาบาลรากฐาน สวนใหญอาจารยจะ
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คอนขางดุ แตอาจารยที่เปนคูกับเราทานเปนคนใจเย็น พอถึงเวลาตองไป
Inchart ที่แผนกอายุรศาสตร
ศัลยศาสตร และตองไป Turn Ward เปน General Nurse 1 ปเต็มๆ ทําใหไดประสบการณหลายอยางที่
สามารถนํามาใชในการสอนวิชาการพยาบาลรากฐาน ตองบอกกอนเลยนะคะวาอาจารยในภาควิชานี้จะคอนขาง
ดุ ที่ทราบก็เพราะนักเรียนบอก พอเริ่มสอนในหองปฏิบัติการทั้งอายุรศาสตรและศัลยศาสตร เชน สอนฉีดยาก็
สอนกันแบบเขมงวดเลย นักศึกษาก็ดูรูเรื่องดีแตพอไปฝกปฏิบัติบน Ward กลับทําไมได ก็เลยลองใหนักเรียน
ประเมินผลหลังการสอน ทําใหทราบวาอาจเพราะเราสอนแบบดุๆ นักเรียนเลยกลัวเรามาก จึงคิดวาตองปรับ
วิธีการเรียนการสอนใหม โดยตกลงกับนักเรียนวาครั้งแรกครูจะเริ่มตนดวยการสอนและสาธิตไปที่ละขั้นตอน
ตรงไหนฝกไดก็จะใหนักเรียนไดฝกไปดวยเลย จากนั้นนักเรียนตองกลับไปฝกฝนดวยตนเอง เมื่อกลับมาเรียนใน
ครั้งที่สองนักเรียนจะตองเกงขึ้น ตองสามารถทําตามที่ครูสอนไปในครั้งแรกได อาจมีผิดพลาดบางก็ไมเปนไร แต
ครั้งที่สามนักเรียนจะตองทําไดอยางถูกตอง อันนี้ถือเปนขอตกลงระหวางครูและนักเรียน และยังใชวีธีใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบ (Quiz) แรกๆนักเรียนก็ทําไมไดเพราะเขาไมคอยอานหนังสือ หลังๆ ก็เลยใหทดสอบกันทุก
ชั่วโมง ใหนักเรียนผลัดกันตรวจและเฉลย ทําหลายๆ ครั้งก็ไดผลดี จากนั้นใหนักเรียนเขียนความในใจหลังการ
เรียนการสอน นักเรียนก็เขียนบอกวาวิธีนี้ทําใหเขาขยันขึ้น ไดพัฒนาตนเองมากขึ้น แมวาจะสอนเด็กป 3 ก็ไม
แตกตางกัน เพราะนักเรียนจะหมุนเวียนไปมา เชน จากภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แลวมาภาค
วิชาการพยาบาลอายุรศาสตร เพราะฉะนั้นนักเรียนที่หมุนมาก็ยังไมมีความรูและประสบการณรอบดาน อาจได
เรียนรูในเรื่องหนึ่งแตยังใหมสําหรับเรื่องนี้ เราจึงตองคิดเสมอวานักเรียนยังไมมีความรูและประสบการณในเรื่อง
ที่เราจะสอนมากอน ก็จะใหเขาไปคนควา อานหนังสือและทบทวนเนื้อหามากอนเขาเรียนแลวจึงจะเริ่มสอน
เวลาสอนครูจะตองยิ้มๆ เขาไว เพราะถาเราทําหนาดุนักเรียนก็จะกลัว แลวเวลาสอนนักเรียนตองใจเย็นถามี
โอกาสก็ทําใหนักเรียนดูเปนตัวอยางดวย
แบบอยางการสอนเราก็จํามาจากอาจารยและรุนพี่ที่สอนเรา และอีกอยางที่อยากฝากไวกับนองๆ
อาจารยทุกคนก็คือ เวลาสอนนักเรียนหากเรามีเกร็ดความรูหรือเทคนิคอะไรที่คิดวานักเรียนควรจะรูก็ใหสอน
และแนะนําไปดวยเลย เพราะเมื่อเขาเรียนจบไปแลวเราอาจไมมีโอกาสไดกลับมาสอนเขาอีก สิ่งเหลานี้จะเปน
ประโยชนกับเขาในอนาคตคะ และจะบอกกับนักเรียนเสมอวาหากตัดสินใจที่จะเรียนพยาบาลแลวก็ตองตั้งใจ
เรียนใหถึงที่สุด เมื่อเรียนจบแลวไมวาเราจะยังอยูในสายอาชีพนี้หรือไม วิชาชีพนี้ก็จะติดตัวเราไปตลอด
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: อาจารยทานตอไปที่จะมาเลา เคล็ดลับในการปนดินให
เปนดาว คือ รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว อาจารยไดรับรางวัลการสอนภาคปฏิบัติดีเดน ไดรับรางวัลสมาคมศิษย
เกาพยาบาลศิริราช และไดคะแนนภาคปฏิบัติ 100 คะแนนเต็มที่ตึกตั้งตรงจิตอีกดวย อาจารยมีเคล็ดลับอยางไร ไป
ฟงกันเลยคะ
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รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว : หนาที่ความรับผิดชอบในการสอนนักศึกษา จะสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และสอนทั้งนักศึกษาป 2 ป 3 และป 4 ทําใหตลอดระยะเวลา 36 ปไดเห็นความเจริญกาวหนาของ
นักศึกษาตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเปนบัณฑิตที่สวยงาม แตในวันนี้จะเนนเคล็ดลับในการสอนนักศึกษาชั้นปที่ 3
นักศึกษาป 3 ดูจะนาสงสารที่สุดเพราะเปนปที่เรียนหนักที่สุดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้นจึงเปรียบการสอน
นักศึกษาเหมือนการปลูกบาน รองศาสตราจารย ฉวีวรรณสอนนักศึกษาป 2 เปรียบเหมือนการลงเสาบาน ตนเอง
สอนนักศึกษาป 3 เปรียบเหมือนการทําฝาบาน สวนรองศาสตราจารย สุธีราสอนนักศึกษาป 4 เปรียบเหมือนการมุง
หลังคา สุดทายเราก็ไดบานที่แข็งแรงและสวยงาม ดังนั้นสิ่งที่มักจะเนนย้ํากับนักศึกษาเสมอวาสิ่งที่ครูสอนไปทั้งหมด
นักศึกษาจะตองนําไปใชในการทํางานบน Ward นักศึกษาจึงควรตั้งใจและมีสมาธิในการฟงครูสอนตั้งแตตนจนจบ
เพราะทุกอยางที่ครูสอนเปนสิ่งที่สําคัญ นักศึกษาไมควรเขาเรียนสายและไมควรขาดเรียน จะสอนนักศึกษาเรื่องการ
ใชหัวใจนักปราชญ คือ “สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง ฟงใหมาก ปากตองใช ใจตองคิด จะไดเปนบัณฑิตที่แทจริง” ดังนั้น
ระหวางที่เขาเรียนนักศึกษาจะตองตั้งใจฟงที่ครูสอน จดบันทึก คิดและถามเมื่อมีขอสงสัย ทําใหการเรียนการสอน
เปน Two-way Communication และที่สําคัญตองกลับไปทบทวนดวย เวลาสอนก็ตองคอยกระตุนไมใหนักศึกษา
นั่งเฉยๆ ใหเขาฟงแลวเขียน จึงเตรียม handout ที่มีรูปเปนสวนใหญมีเนื้อหาเปนสวนนอย แลวใหนักศึกษาจด
บันทึกสวนสําคัญที่ครูสอนลงไปเอง
เคล็ดลับในการสอนภาคทฤษฎีก็คือ อาจารยตองเขาใจนักศึกษา นักศึกษาป 3 อายุประมาณ 21-22 ป
กําลังเปนวัยรุนสวนใหญมักชอบดูละคร ในการสอนภาคทฤษฎีจึงใชวีธียกตัวอยาง ในสมัยหนึ่งละครเรื่องคูกรรมดัง
มาก ตนเองก็นําความชอบสวนนี้มาดึงดูดนักศึกษา โดยนําเนื้อหาและตัวละครมาผนวกเขากับเนื้อหาการสอน ใชการ
ยกตัวอยางสถานการณในละครนําเขาสูบทเรียน เชน ครั้งหนึ่งจะสอนเรื่องสตรีตั้งครรภที่มีอาการอาเจียนแพทอง ก็
ยกตัวอยางของอังสุมาลิน ที่ตั้งทองจนมีอายุครรภ 5 เดือนแตยังมีอาการอาเจียนอยู การที่มีอาการอาเจียนมาก
ผิดปกติแสดงวามีความขัดแยงทางจิตใจเพราะเขาเปนหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติ เราเรียกอาการเชนนี้วา
Hyperemesis Gravidarum นักเรียนก็จะจําไดวาหากพูดถึง Hyperemesis Gravidarum ก็จะนึกถึงละครเรื่องคู
กรรม อยางนี้เปนตน วิธีการนี้ไมไดคิดขึ้นเอง แตจําแบบอยางมาจากอาจารยที่สอนและตนเองเห็นวาเปนวีธีการที่ดี
จึงนํามาใชกับนักศึกษา
สวนการสอนภาคปฏิบัติจะสอนทั้งนักศึกษาป 3 และป 4 นักศึกษาป 4 จะสอนงายกวาป 3 เพราะเขา
เรียนภาคทฤษฎีมาหมดแลว ตอนที่เขามาเปนครูใหมๆ จะดุมากๆ เนื่องจากไมไดจบดานครุศาสตรโดยตรงจึงไมมี
ทักษะในการสอนและการถายทอดความรูใหกับนักศึกษา ในขณะนั้นมีความคาดหวังเพียงอยางเดียววานักศึกษา
ตองเกงและตองทําไดตามเราที่สอน หากนักศึกษาตอบคําถามหรือทําไมไดก็จะกดดันนักศึกษาดวยการเงียบ ทําให
นักศึกษาเกิดความเครียด ตัวเราเองก็เครียด แตพอเห็นอาจารยทานหนึ่งคอยๆ สอนนักศึกษาแบบใจเย็นมากๆ จน
นักศึกษาเขาใจและทําได เชน เวลาอาจารยทานสอนนักศึกษาตรวจรก เกี่ยวกับเรื่องภาวะ Placenta Previa หาก
นักศึกษาตอบไมได อาจารยก็จะบอกใบวา “อะไรนะที่ขึ้นตนดวยตัว P แลวตอดวยตัว l” นักศึกษาก็จะนึกออก
ทันทีวา “ออ... Placenta Previa คะอาจารย” พอตอบคําถามไดนักศึกษาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ เห็นไดจากแวว
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ตาของเขาที่เปนประกายเลยคะ เราจึงไดวิชาครูมาจากอาจารยทานนั้น และนํามาเปนแบบอยางที่ดีในการปรับปรุง
การสอนของเรา
สิ่งที่อยากฝากไวกับอาจารยทุกทานก็คือ ขอใหเขาใจนักศึกษาวาเขาไมไดเรียนวิชาที่เราสอนเพียงวิชา
เดียว เราจึงตองพยายามจัดสิ่งที่ตองการสอนใหเปนหมวดหมูเพื่อใหงายตอการจําและการทําความเขาใจของ
นักศึกษา เชน ขอหามในการทํา Oxytozin มี 5 อยางขึ้นตนดวยตัว P หรือเรียกวา 5P จะบอกกับนักศึกษาดวยวา
เราจะรูเพียงแคนี้ไมได แตจะตองรูดวยวาเพราะเหตุใดจึงเปนขอหามและหามทําสิ่งเหลานี้เพราะอะไร วิธีการเชนนี้
จะทําใหนักศึกษาจดจําไดอยางแมนยํา และหากเปนไปไดอาจารยอาจชวยสอนเทคนิคการดูหนังสือสอบใหกับ
นักศึกษาดวยวาเวลาอานหนังสือหากเราอานออกเสียงจะทําใหเสียงของเราวนกลับไปในหู ทําใหเราไดอานและฟง
ไปดวยในตัว หากยังมีเวลาก็ใหพูดใหเพื่อนฟง และจด Shortnote แลวนํา Shortnote นั้นกลับมาทบทวนอีกครั้ง
หากทําไดเชนนี้จะตองทําขอสอบไดอยางแนนอน สุดทายที่อยากฝากกับนองๆ อาจารยทุกคนก็คือ อยากให
อาจารยใหความเมตตากับนักศึกษาป 3 ใหมากที่สุด เพราะนักศึกษาป 3 ตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หนักที่สุด
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : เราไดเคล็ดลับดีๆ จากอาจารยสุคนธหลายอยางเลย
นะคะ ตอนนี้บานของเราเริ่มสวยแลว มีประตู มีขางฝาแลว ตอนนี้เรามาเลี้ยวออกไปขางนอกสักนิด มาดูซิวาใน
ชุมชนจะมีอะไรที่เราจะนํามาทําเปนหลังคาบานใหสวยงามไดบาง ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีราคะ
รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล : จําไดวาตอนที่เปนอาจารยใหมๆ เขาไปสอนครั้งแรกจะตื่นเตนมาก
พอสอนผานไปสัก 1 เทอมถึงจะเขาที่เขาทาง ที่ภาควิชาจะมีรุนพี่ชวยแนะนําเทคนิคการสอนให เราจึงนําตัวอยาง
ที่ดีๆ ของรุนพี่ๆ มาใชในการสอนนักศึกษา เวลาสอนสุขศึกษาใหกับผูปวยที่ OPD ขณะนั้นเปนอาจารยฝกหัด รุนพี่
ก็จะไปชวยใหคําแนะนําเวลาตนเองสอน เพราะตองสอนตอหนาคนเยอะๆ จําไดวาตอนนั้นกลัวและตื่นเตนมาก แต
ก็พยายามฝกสอนจนกระทั่งทําไดและเกิดความมั่นใจในตัวเอง พอมาสอนในชั้นเรียนก็มีความกลามากขึ้น เทคนิค
ในการสอนนักศึกษาป 2 และป 3 ในสมัยนี้จะแตกตางจากนักศึกษารุนกอนๆ ตรงที่สมัยนี้นักศึกษาจะไมชอบจด
บันทึก จะชอบอานจากเอกสารประกอบการสอน ( Sheet) บางครั้งอานบางไมอานบาง เราจึงใชวิธีการสอนโดย
เนนอธิบายในหัวขอที่เปนประเด็นหลักๆ พรอมยกตัวอยาง สวนเนื้อหารายละเอียดจะใหนักศึกษาไปอานและทํา
ความเขาใจเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน เวลาเราออกขอสอบสวนใหญจะออกแบบอัตนัย บางครั้ง
นักศึกษาตอบไมได นักศึกษาบางคนก็เขียนบอกมาในขอสอบวาตอนที่ฟงอาจารยสอนเขาใจดีและจําตัวอยางที่
อาจารยยกใหฟงในชั้นเรียนไดหมดเลย แตกลับทําขอสอบไมได ที่เปนเชนนี้เพราะนักศึกษาเขาใจแตจับ Concept
ไมได เลยทําใหทําขอสอบไมได เวลาสอนหากนักศึกษาคนไหนคุยกันหรือนั่งหลับ ก็จะเรียกใหลุกขึ้นตอบคําถาม
นักศึกษาก็จะไมกลาคุยหรือนั่งหลับเพราะจะอายหากถูกเรียกใหลุกขึ้นตอบคําถามแลวตอบไมไดคะ
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สําหรับการสอนภาคปฏิบัติ ชวงแรกจะเขมงวดมาก จนบางครั้งมีนักศึกษา Comment เรื่องการตรวจ
รายงานบาง ตอมาจึงไดปรับการสอนใหม จะไมเขมงวดกับนักศึกษามากเกินไป และยังใหกําลังใจกับนักศึกษาดวย แต
ในระยะหลังนักศึกษารุนใหมๆ จะคิดวิเคราะหไมคอยเปน มักจะนําความรูที่ไดจากการเรียนในภาคทฤษฎีไปใชอธิบาย
ใหผูปวยในชุมชนปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งอาจทําใหผูปวยไมเขาใจและไมสามารถนําไปปฏิบัติได ก็ตองสอนและให
คําแนะนําวาใหนักศึกษารูจักคิดและวิเคราะหวาเราควรอธิบายกับผูปวยอยางไรที่จะทําใหเขาเขาใจและนําไปปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง เราจะตองนําทฤษฎีมาประยุกตไปสูการปฏิบัติ ตองวิเคาระหวาสิ่งที่ผูปวยในชุมชนปฏิบัติอยูนั้น
ถูกตองแลวหรือไม ถาไม มีขอผิดพลาดหรือความเขาใจผิดในสวนใดและเราจะชวยแกไขความเขาใจผิดนั้นใหถูกตอง
ไดอยางไร สิ่งเหลานี้นักศึกษายังไมมีประสบการณจึงตองสอนและใหคําแนะนํากับเขาดวย อาจตองสอน ใหคําแนะนํา
และใหนักศึกษาทดลองฝกกอนที่จะออกชุมชนก็ได เวลาที่นักศึกษาออกชุมชนอาจารยก็ตองคอยสังเกตการณวา
นักศึกษาทําตามที่อาจารยสอนและแนะนําหรือไม ที่สําคัญอาจารยตอง Feedback ใหเขารูถึงจุดดีเพื่อเขาจะไดมี
ความภูมิใจเมื่อเขาทําตามที่อาจารยสอนได และจุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุงในครั้งตอไปดวย เมื่อนักศึกษาตองทํางาน
เปนกลุมบางครั้งอาจเกิดปญหาบางคนทํางานบางคนไมทํา ในฐานะครูคงตองเขาไปชวยดูในสวนนี้ดวยวาแตละคนมี
พฤติกรรมอยางไร การแบงงานภายในกลุมเปนอยางไร เพราะลักษณะงานของการออกชุมชนและงานบนWard จะไม
เหมือนกัน การออกชุมชนจะมีลักษณะที่เปนงานกลุมคอนขางมาก หากอาจารยชวยดูแลในสวนนี้ดวยก็จะเปน
ประโยชนสําหรับนักศึกษาดวย ในการออกชุมชนจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เพราะบางครั้งสมาชิกในชุมชน
ก็สามารถชวยประเมินการทํางานของนักศึกษาดวย โดยแจงวานักศึกษาคนไหนเกง อธิบายสิ่งตางๆ ใหเขาเขาใจและ
นําไปปฏิบัติไดงาย หรือนักศึกษาคนไหนมีพฤติกรรมอยางไร ควรปรับปรุงอยางไร ตรงนี้จะเปนประโยชนสําหรับ
อาจารยในการใหนําแนะนํากับนักศึกษาดวย สําหรับการทํางานบนWard ก็เชนเดียวกัน
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : สําหรับทานสุดทาย รองศาสตราจารยสุวิมลจะชวย
ตกแตงและเติมเฟอรนิเจอรใหบานของเราสวยสมบูรณแบบ อาจารยจะเลาใหเราฟงเกี่ยวกับการปนบัณฑิตศึกษา
หนึ่งคนออกสูสายวิชาชีพการพยาบาลเปนอยางไร เรียนเชิญอาจารยคะ
รองศาสตราจารยสุวิมล กิมป: จากประสบการณที่สอนทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รูสึก
เห็นดวยกับรองศาสตราจารยสุธีราในเรื่องสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับหนวยงานหรือชุมชนที่นักศึกษาตอง
ทํางานดวย เพราะหากนักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับ Ward หรือชุมชน ก็จะทํางานไดอยางมีความสุข มีความ
ราบรื่น สวนการจาย Case บางครั้งหากเราจาย Case ที่หนักเพราะตองการใหนักศึกษาไดความรูและ
ประสบการณ แตนั่นอาจเกินความสามารถของนักศึกษา ซึ่งอาจสงผลใหนักศึกษาเกิดความเครียดและเกิด
ความรูสึกไมดีตอการทํางานบน Ward ดวย จึงคิดวาการจาย Case ใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษา
แตละชั้นปจะชวยใหนักศึกษาทํางานบน Ward ไดดี มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจกับงานที่ทํา ประเด็นสําคัญ
อีกเรื่องหนึ่งคือ อยาคาดหวังกับนักศึกษามากเกินไป เมื่อนักศึกษามาอยูกับตนเอง ตนเองก็จะสอนใหหมดตั้งแต
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เริ่มตนโดยไมตั้งคําถามเลย ทําใหตนเองไมเครียดและนักศึกษาก็จะไมเครียดดวย และคอยดูพัฒนาการของ
นักศึกษาวาเขามีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม เชน จากเดิมเขียน Nursing Diagnosis ไมเปนเลย พอเวลา
ผานไปเขาเริ่มเขียนได ถึงแมจะไมถูกตองทั้งหมดแตก็นับไดวาเขามีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นแลว
สําหรับการสอนนักศึกษาปริญญาโท อาจมีความยากกวาการสอนระดับปริญญาตรีในบางแงมุม หากเรา
มองในมุมทักษะ ระดับปริญญาโทจะมีทักษะที่ดีอยูแลว แตประเด็นที่อาจเปนปญหาของนักศึกษาปริญญาโทคือ
บางครั้งเขาอาจมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบของครอบครัวเขามาเปนปจจัย สําหรับคนที่มีแวววาอาจกําลังมี
ปญหาเราตองเขาใจและเอาใจใสเขามากขึ้นเพื่อจะไดชวยเหลือเขาใหไดมากที่สุด อาจใชวีธีการเรียกมาคุยเพื่อ
สอบถามปญหา ใหคําแนะนําและหาแนวทางในการใหความชวยเหลือกับนักศึกษาดวย ก็ไมคอยแนใจนะวาวิธีที่ทํา
อยูนี้เปนวิธีที่ดีที่สุดหรือไม แตที่ผานมาใชวิธีนี้ในการใหคําแนะนํากับนักศึกษามาโดยตลอดและสามารถทําให
นักศึกษาที่มีปญหา รูสึกทอแทและอยากลาออกกลับมาเรียนตอ รวมทั้งทําวิทยานิพนธจนสําเร็จการศึกษามาหลาย
รุนแลว สุดทายอยากฝากกับนองๆ อาจารยทุกคนวา อาจารยควรใหความสนิทสนมกับนักศึกษาทุกคนอยาง
เหมาะสมและเทาเทียมกัน เพื่อภาพลักษณที่ดีของอาจารยในคณะฯทุกทาน
3. แนวทางหรือหลักการที่อาจารยใชในการทํางาน รวมถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจที่อยาก
บอกกับนองๆ ในการเปนอาจารยพยาบาล
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : อาจารยทั้งสี่ทานก็ไดใหเคล็ดไมลับที่อาจารยใชในการ
สอนนักศึกษา รวมทั้งแนวทางและหลักการในการทํางานของอาจารยใหเราฟงกันไปบางสวนแลว ในลําดับตอไปขอให
อาจารยชวยใหแนวคิดและหลักการที่อาจารยใชในการทํางานเพิ่มเติม พรอมทั้งเลาถึงความประทับใจและความ
ภาคภูมิใจในการเปนอาจารยพยาบาล ใหพวกเราฟงในชวงสุดทายนี้คะ ขอเริ่มจากอาจารยสุวิมลนะคะ เรียนเชิญคะ
รองศาสตราจารยสุวิมล กิมป : สิ่งที่ปฏิบัติเสมอมา คือ มีความรับผิดชอบ เมื่อทําอะไรแลวก็จะทําอยาง
เต็มที่และทําใหดีที่สุด มีครั้งหนึ่งสอนนักศึกษาป 3 คนหนึ่ง สังเกตเห็นวาเวลาขึ้น Ward ทําไมนักศึกษาคนนี้ไม
คอยสนใจการ Round Ward เลย เวลา Conference ก็ไมสนใจ ผานไปสัก 1-2 วันก็เห็นวาสิ่งที่เขาเขียนลงใน
กระดาษไมเกี่ยวกับการเรียนเลย แตกลับเปนภาพวาดที่เขาวาดไดสวยมาก จึงถามนักศึกษาคนนั้นวาทําไมถึงวาด
ภาพไดสวยจัง เราไมดุเขาเลยนะ เขาก็ตอบวาความจริงเขาชอบวาดรูปและอยากเรียนสถาปตย แตคุณพอคุณแม
อยากใหเรียนพยาบาล ตนเองก็แนะนําไปวานาจะไปสอบเรียนสถาปตยตามที่ชอบนะ แตนักศึกษาบอกวาเรียน
มาถึงป 3 แลวหากไปสอบเรียนใหมก็จะเสียเวลา ตนเองจึงสอนนักศึกษาวาเมื่อคิดแลววาตองเรียนใหจบแลวทําไม
จึงไมใชชวงเวลาที่เหลืออยูนี้ทําตรงนี้ใหสําเร็จเสียกอน แลวหลังจากนั้นเราก็สามารถไปทําอะไรที่เราชอบและอยาก
ทําอีกก็ได จากนั้นตนเองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชัดมาก คือ นักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้น เวลา
มีคําถามใน Conference นักศึกษาก็ตอบ เวลาเขียน Diary Care Plan ก็เขียนไดดี พอถึงชวงประเมินผล
นักศึกษาก็เขามาขอบคุณและบอกวาหลังจากไดคุยกับอาจารยแลวรูสึกสบายใจ ทําใหคิดได จะตั้งใจเรียนและ
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พยายามเรียนใหจบ จึงประทับใจในการไดใชประสบการณของตัวเองชวยแกปญหาใหกับลูกศิษยแลวทําใหลูกศิษย
ประสบความสําเร็จได จึงรูสึกประทับใจความสามารถของตนเองดวย
สําหรับความภาคภูมิใจที่ไดเปนอาจารยพยาบาล สิ่งแรกคือ เกิดประโยชนกับตัวเอง ครอบครัว และทุกๆ
อยาง ทําใหมีความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริงได เรื่องที่สองคือ เปลี่ยนบุคลิกภาพตนเองจาก
ที่เคยเปนคนหนาดุไมคอยยิ้ม ก็เปลี่ยนเปนยิ้มมากขึ้น จากเคยเปนคนขี้อายไมคอยพูด หรือพูดแข็งๆ ตรงๆ ก็
เปลี่ยนใหเราเปนคนที่กลาแสดงความคิดเห็น กลาพูด รูจักใชคําพูดที่ออนนอมและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
ดวย เรื่องสุดทายคือ มีเพื่อนรวมวิชาชีพที่นารัก จะไปไหนมาไหนก็มีพี่ๆ นองๆ ที่ใหความรัก ความอบอุน และยินดี
ที่จะใหความชวยเหลือเสมอมา สําหรับเปาหมายตอไปที่ตั้งไวคือ หากมีเวลาพออยากจะทํางานดานสังคม
โดยเฉพาะกับผูปวยโรคมะเร็ง เนื่องจากเคยติดตอกับมูลนิธิที่ดูแลและใหความชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งระยะ
สุดทาย ที่ยังขาดบุคลากรดานสุขภาพมารวมทีม เพราะสวนใหญจะเปนอาสาสมัครทั่วไป ตรงนี้ก็เปนสิ่งที่ตั้งใจไว
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับตอไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยฉวีวรรณ
เลาถึงแนวคิดและหลักการที่อาจารยใชในการทํางานเพิ่มเติม พรอมทั้งเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจ
ในการเปนอาจารยพยาบาล ตลอดระยะเวลาสามสิบกวาปในการเปนอาจารยใหนองๆ ฟงคะ
รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี: สิ่งที่ทําใหทํางานอยูถึง 37 ปกวาๆ ก็คือพี่ๆ นองๆ และเพื่อนๆ ที่นารัก
นี่แหละคะ พวกเรามีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพราะวัฒนธรรมองคกรของเราที่อยูกันแบบพี่นอง หากพวกเรา
ทําอะไรแลวขอใหตั้งใจทําสิ่งนั้นและทําใหสําเร็จ เพราะองคกรจะประสบความสําเร็จไดตองมาจากพวกเรารวมแรง
รวมใจกันทํางานและทําหนาที่ของพวกเราใหดีที่สุด หากเห็นวาอะไรที่ยังไมดีและควรแกไขตรงสวนไหนก็อยานิ่งเฉย
พวกเราตองกลาแสดงความคิดเห็น เพื่อรวมกันหาแนวทางในการไขขอบกพรองเพื่อใหองคกรมีการพัฒนา หาก
องคกรประสบความสําเร็จและเจริญกาวหนา สิ่งแวดลอมตางๆ ในองคกรก็จะดี พวกเราก็จะมีความสุข องคกรจะ
ประสบความสําเร็จไมไดหากพวกเราไมรวมแรงรวมใจกัน เมื่อเรารับผิดชอบในหนาที่ของเราแลว เราก็ตอง
รับผิดชอบหนาที่ตอองคกรดวย ทํางานในหนาที่หลักของตนเองอยางเต็มที่ หากมีโอกาสทําวิจัยก็ควรทํา พยายามทํา
ตําแหนงทางวิชาการกอนที่จะขึ้นเปนผูบริหารเพราะหากขึ้นเปนผูบริหารแลวอาจไมมีเวลาทํางานวิชาการ และไม
ควรเครงเครียดกับงานมากเกินไป อาจแบงเวลาไปเที่ยวบาง “ทํางานใหสนุก หาความสุขใหบาง ชีวิตเปนของเรา เรา
เปนคนกําหนด ไมมีใครมากําหนดเรา ” ความภูมิใจที่ไดเปนอาจารยเพราะไดสอนลูกศิษย “ภูมิใจที่มีพี่ๆ นองๆ
เพื่อนๆ คณะฯคือบานที่สองของพวกเรา อยากใหคณะฯเปนบานที่งดงาม พวกเราตองชวยกันสรางคะ”
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับตอไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีรา ให
แนวคิดและหลักการที่อาจารยใชในการทํางาน พรอมทั้งเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจในการเปน
อาจารยพยาบาลดวยคะ
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รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล : ชีวิตการทํางานในระบบราชการ มีการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปหลาย
แบบ ในยุคแรกๆ จะทํางานและพิจารณาผลงานไปเรื่อยๆ แตในขณะนี้มีการนํา 4 พันธกิจหลักและ NS Workpoint
เขามาพิจารณา ทําใหมีกฎกติกาในการทํางานมากขึ้นและเขมงวดขึ้น ทําใหพวกเราทุกคนอาจตองเครงเครียดกับ
กฏเกณฑ คณะฯยังขาดระบบพี่เลี้ยงที่ชัดเจน ทําใหการพัฒนาบุคลากรรุนใหมในคณะฯไมรองรับกับจํานวนบุคลากร
ที่เกษียณอายุราชการไป ตอนมาเปนอาจารยใหมๆ ตองใชความอดทนสูงมาก เพราะเดิมไมคุนเคยกับระบบราชการ
อาจแตงตัวไมเรียบรอยบาง ก็จะโดนตําหนิ เพราะมีกรอบและระบบที่จะปนใหเราเปนคนเรียบรอย ในสมัยนั้นเรา
จะตองอยูในกรอบ เมื่อเวลาผานไปทุกอยางก็เริ่มเขาที่เขาทาง และโชคดีที่ตอนเรียนปริญญาโทมีครูที่ดี อาจารยจะ
สอนวิธีคิดวิธีการมองปญหา และไดมีสวนชวยอาจารยทํางานวิจัยและงานวิจัยนั้นก็เปนวิทยานิพนธของตนเองดวย
อาจารยก็จะเขมงวดเรื่องการทําวิทยานิพนธคอนขางมาก จนกังวลวาจะเรียนสําเร็จหรือไม แตสุดทายอาจารยก็
ชวยเหลือจนทําวิทยานิพนธสําเร็จ ทําใหไดรับความรูดานตางๆ จากอาจารยมากมาย จากนั้นก็เริ่มขอทุนวิจัยเอง
ดวยความที่ตนเองไดความรูประสบการณจากอาจารยทําใหสามารถเขียนประเด็นปญหา ผลที่คาดวาจะไดรับจาก
งานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดชัดเจน ทําใหไดรับทุนทําวิจัยหลายเรื่อง และมักไดรับคําชมเชย
จากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยอยูเสมอ สําหรับอาจารยทานไหนที่สงโครงรายวิจัยแลวไมไดรับทุนก็อยาเพิ่งทอ
ใหอาจารยนําขอแนะนําของคณะกรรมการมาปรับใหชัดเจนขึ้นแลวลองสงไปใหม อาจารยก็จะไดรับทุน เมื่ออาจารย
เขียนโครงรางวิจัยสงขอทุนบอยๆ ก็จะมีประสบการณและชื่ออาจารยก็จะเปนที่รูจักในวงการวิจัย และที่สําคัญอยาง
ลืมสงผลงานไปตีพิมพในวารสารตางๆ และนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนดวย
เมื่อจะเริ่มทํางานวิจัย อาจารยจะตองคนหาปญหาที่เปนปญหาที่แทจริง และเปนงานวิจัยที่นําไปใชไดจริง
ก็จะเกิดประโยชนในวงวิชาการที่กวางขวางดวย ขอฝากนองๆ ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกวา
เวลาเรียนเรามักจะใหความสําคัญกับ Specialist ของตนเองเปนสวนใหญ จึงขอฝากใหพิจารณาการทําวิจัย
แบบสหสาขาวิชาชีพ ตางภาควิชาหรือตางหนวยงานบางจะชวยใหเราเห็นวิธีคิดที่แตกตาง อาจทําใหเราไดรับ
มุมมองและแนวคิดที่กวางขึ้น ไมควรใชเพียงกระบวนการ Servey Research เทานั้น เราอาจใช การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR = Participatory Action Research) หรือกระบวนการอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย
วิจัยของเราไดจริง อยากใหอาจารยทุกคนทํางานวิจัยเพราะรัก แลวอาจารยจะไดทั้งองคความรูและตําแหนงทาง
วิชาการตามมาอีกดวย และที่จะลืมไมไดก็คือเวลาเขียนโครงรางวิจัยจะตอง Integrate Idea ดวย เพื่อที่จะไดแนใจ
วาโครงรางวิจัยนี้เปนงานที่ผูวิจัยสนใจจริงๆ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนกับเราอยางแทจริงคะ
ความภาคภูมิใจในการเปนพยาบาลก็คงเปนในชวงป 2542-2544 ที่ไดรับตําแหนงรองคณบดี ชวยดูแล
งานประกันคุณภาพของคณะฯ ในชวงนั้นเปนยุคแรกๆ ที่คณะฯจะตองรับการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยก็นําระบบประกันคุณภาพเขามาใชกับทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย ชวง
นั้นเปนชวงที่ตองเตรียมระบบประกันคุณภาพ ดังนั้นทุกคนในคณะฯจึงตองตื่นตัวกับเกณฑการประกันคุณภาพ
ตองชวยกันวางระบบจนไดระบบประกันคุณภาพของคณะฯที่ชัดเจน อาจารยทุกคนก็ตองชวยกันเก็บขอมูลและ
เขียนรายงาน จนกระทั่งคณะฯผานการตรวจของมหาวิทยาลัย ถึงแมวาการตรวจในครั้งแรกคณะฯจะถูก
0

0

0
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Comment มากหนอย ถูกนําไปเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆ ที่เตรียมตัวพรอมกวา แตสุดทายคณะฯก็ผานเกณฑการ
ตรวจของทุกสถาบันรวมทั้งการตรวจของทบวงมหาวิทยาลัยดวย เมื่อคณะฯมีระบบที่ดีเปนพื้นฐานแลว ในอนาคต
ผูที่จะเขามารับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะฯตอไปก็จะดําเนินการไดไมยาก จึงขออนุญาตทานคณบดีให
อาจารยทานอื่นมารับหนาที่ตอ ก็ถือเปนความภาคภูมิใจอีกอยางในการเปนอาจารยพยาบาล
เมื่อไดมีโอกาสไปชวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยไปเปนคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ซึ่งเปนกรรมการกลางที่ตองไปตรวจระบบประกันคุณภาพของทุกๆ คณะในมหาวิทยาลัย ทําใหไดรูจักคน
มากขึ้นมีเครือขายเพิ่มขึ้น และไดทราบวาคณะฯเปนตนแบบในการทําระบบประกันคุณภาพใหกับหลายๆ คณะใน
มหาวิทยาลัย ในขณะนั้นคณะอื่นๆ อาจยังมีระบบที่ไมเขมแข็ง หรือบางคณะยังไมมีระบบเลย พอเปน
คณะกรรมการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยไดระยะหนึ่งก็ขอลาออกแตปรากฎวามหาวิทยาลัยไมใหลาออก โดย
ใหเหตุผลวาการทํางานประกันคุณภาพเปนการสั่งสมความรูและประสบการณเพื่อใหเกงและทํางานไดดี สามารถ
คิดไดวาจะตอยอดการทํางานในคณะและในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนไดตอไปอยางไร และในอนาคตระบบ
การประเมินก็จะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถวัดผลดวยกระบวนการ (Process) และผลการดําเนินงาน
(Result) ดังนั้น ทั้งอาจารยและเจาหนาที่ทุกทานจะตองอดทนมากๆ เพราะการทํางานในคณะฯตองถูกควบคุม
ประเมินและวัดผลเขมขนมาก และขอฝากอาจารยทุกๆ ทานวาขอใหอดทนและอยาทอดทิ้งนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท : ลําดับสุดทายขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุคนธ ให
แนวคิดและหลักการที่อาจารยใชในการทํางาน พรอมทั้งเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจในการเปน
อาจารยพยาบาลดวยคะ
รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว: หลักในการทํางานก็ไมมีอะไรมาก คือ ทําหนาที่ใหดีที่สุด ไมวาจะอยูที่ไหน
ก็ตาม ขอขอบคุณคณะฯที่ใหโอกาสในการทํางาน ตลอดระยะเวลา 36 ป คณะฯใหทําอะไรตนเองก็ทําหมด การที่
เราไดทํางานทุกอยางถือเปนโอกาสที่ดี เมื่อวันหนึ่งที่ตองจากที่นี่ไปเราตองทําไดหมดทุกอยาง ตนเองโชคดีที่อาจารย
ใหความเมตตาและมีโอกาสมากกวาคนอื่น มีอาจารยทานหนึ่งเคยสอนไววา เราตองทํางานแบบ “ควายรูคูควาย
แรง” หมายถึง พี่ๆ เปนผูที่มีความรูและสั่งสมประสบการณมามากทํางานรวมกับนองๆ ที่มีเรี่ยวแรงแข็งขัน เมื่อสอง
แรงทํางานควบคูกันงานก็จะประสบความสําเร็จ คนทํางานก็มีความสุข และการที่ตนเองไดเปนกรรมการใน
คณะกรรมการตางๆ ก็เกิดประโยชนกับตัวเอง เชน เมื่อตนเองเปนคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ตั้งแตยุคแรกๆ มา
หลายสมัย ทําใหรูจักธรรมชาติของนักศึกษา ทําใหรูวาเวลานักศึกษาเรียนหรือขึ้น Ward ควรใชแบบฝกหัดแบบไหน
นักศึกษาจึงจะพึงพอใจ ดังนั้นการเปนกรรมการก็เปนประโยชนกับเรา การมองวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับเราใหเปนโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรูความสามารถในดานตางๆ ที่อาจสงผลใหเกิดประโยชนกับตนเองได
พวกเราทุกคนใชชีวิตและชวงเวลาของพวกเราในที่ทํางานมากกวาที่พวกเราใชเวลากับญาติพี่นองของพวก
เราเสียอีก พวกเราจึงควรใชเวลาตรงนี้ในการปรึกษาหารือกัน รักกัน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข ที่สําคัญให
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คิดถึงพระราชดํารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทานทรงตรัสไววา “ขอใหถอื
ประโยชนสวนตน เปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพยและเกียรติยศจะตกแกทานเองถา
ทานทรงธรรมะแหงอาชีพไว ใหบริสุทธิ์ ” และสังเกตวาตัวเองนั้นถูกโฉลกกับเลข 1 ป 2511 เดินทางจากจันทบุรี
มาเรียนที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ป 2521 เรียนจบระดับปริญญาโท ป 2531 ไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ป
2541 ไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย ป 2551 เปลี่ยนจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ป 2555
เกษียณอายุรายการ หวังวาในป 2561 นาจะถูกสลากกินแบงรัฐบาลรางวัลที่ 1 สุดทายที่อยากฝากไวกับนองๆ ทุก
คนก็คือ การที่เรามีตัวอยางที่ดี แลวเรามองตัวอยางที่ดีรอบๆ ตัวเรา แลวนําไปปรับใชนั้นเปนสิ่งที่ดี อยากใหทุกคน
นึกถึงดอกกลวยไม “ดอกกลวยไมออกดอกชาฉันทใด การศึกษาเปนไปเชนนั้น แตออกดอกคราใดงามเดน
การศึกษาจักใหเสร็จแลวแสนงาม”
มาถึง ณ ตอนนี้ ผูเขารวมกิจกรรมก็ไดรับรูเคล็ดลับที่ไมลับแลวของอาจารยทั้ง 4 ทาน ในการปนดินให
เปนดาว อาจารยไดใหแนวทาง /หลักการที่ใชในการทํางาน ซึ่งเปนประโยชนกับผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก
และที่สําคัญ ไมวาเราจะเขามาอยู ณ ที่นี้ดวยเหตุผลใดก็ตาม แตสุดทายแลวพวกเราจะเปนอาจารยพยาบาลที่ดี
อยางแนนอน
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ภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ และการรักษาดวย Pacemaker
อาจารยพรรณิภา สืบสุข ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ ภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ และการรักษาดวย Pacemaker ในวัน พุธที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยมี อาจารย
ธนิษฐา สมัย ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยระบบหัวใจและหลอดเลือด ได นําประเด็นการดูแลผูปวยที่มีภาวะ
หัวใจเตนชา และการดูแลรักษาภาวะดังกลาวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยสรุปดังนี้
หัวใจเปนอวัยวะที่สําคัญของรางกาย โดยทําหนาที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะที่สําคัญ ทั้งนี้หัวใจทั้ง 4 หองมี
ระบบควบคุมคือระบบไฟฟาในหัวใจนั่นเอง อยางไรก็ตามภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ หากไมไดรับการรักษาอยาง
ทันทวงที อาจสงผลกระทบตออันตรายถึงชีวิต
ภาวะหัวใจเตนชา คือ มีอัตราการเตนของหัวใจ นอยกวา 60 ครั้ง/นาที ภาวะหัวใจเตนชาที่มีอาการมักจะ
แสดงอาการเหลานี้ ไดแก มีอาการเปนลมหมดสติ ความดันตก หรือชัก เปนตนอาการของหัวใจเตนชาเกินไป คือ
อาการที่เกิดจากเลือดจะไมพอเลี้ยงสมองทําใหเกิดอาการ "วูบ" "หมดสติชั่วขณะ" หรือ "เปนลม" ภาวะหัวใจเตนชาที่
เปนอันตรายมาก คือ Atrioventricular block (AV block) แบงเปน First, Second และ Third Degree ซึ่งอาจ
เกิดจากผลขางเคียงของการใชยาบางชนิด ภาวะมีเกลือแรในรางกายผิดปรกติหรือกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ได
การวินิจฉัยโดยตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ และ บางรายตองอาศัยการดู คลื่นไฟฟาหัวใจ 24 ชั่วโมง สําหรับการ
รักษานั้นขึ้นอยูกับอาการ และ สาเหตุ หากเปนชนิดที่ปกติไมมีอาการผิดปกติ ก็ไมจําเปนตองรักษาใดๆแตหากเปน
ชนิดที่รายแรงก็จําเปนตองปองกันไมใหหัวใจเตนชาเกินไปดวยการผาตัดใสเครื่องกระตุนหัวใจ
การรักษาภาวะหัวใจเตนชา
1. Atropine ยานี้ใชรักษาภาวะหัวใจเตนชาที่มีอาการ ขนาดยาที่ให 0.6 มก.เขาเสนเลือดทุก 3-5 นาที
ขนาดยาสูงสุดรวมกันที่สามารถใหไดคือ 3 มก.ยาอื่นที่สามารถใชไดก็มี Epinephrineหรือ dopamine
เปนตน
2. Pacemaker เครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจ ( Cardiac Pacemaker/Artificial Pacemaker)
ทําหนาที่ ปลอยกระแสไฟฟาไปกระตุนหัวใจตามที่กําหนดเพื่อใหเกิดจังหวะการเตนของหัวใจทําใหมี
ปริมาณเลือดออกจากหัวใจตอนาที (Cardiac Output) เพียงพอมี 2 ชนิด คือ เครื่องกําหนดจังหวะการ
เตนของหัวใจชนิดชั่วคราว (Temporary Pacemaker) เครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจชนิด
ถาวร (Permanent Pacemaker) มีการพยาบาลดังนี้
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หลังใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจ
1. วัดสัญญาณชีพ สังเกตความสม่ําเสมอของชีพจรอัตราการเตน ถาชีพจรเปลี่ยนแปลงนอยกวาหรือ
มากกวา 10 ครั้ง/นาที ตองรายงานแพทย
2. ติดตามภาวะหัวใจลมเหลว Pneumothorax
3. สังเกตคลื่นไฟฟาหัวใจเพื่อติดตามการทํางานของเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจ
4. สังเกตแผลบริเวณที่ใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจทุกวันโดยปกติจะไมทําแผลทุกวัน
เนื่องจากมีความเสี่ยงตอสายสื่อเลื่อนหลุด อาจทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะได หากแผลแฉะ บวมแดง ให
ทําแผลใหม
5. ไมใหผูปวยที่ใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจเหยียดแขนขางที่ใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตน
ของหัวใจขึ้นเหนือศีรษะอยางรุนแรงหรือเอื้อมหยิบของไกลๆหลังใสเครื่องใหมๆทั้งชนิดชั่วคราวและ
ถาวรเพื่อปองกันสายสื่อเลื่อนหลุด เมื่ออาการของผูปวยคงที่แลวใหมีการออกกําลังกาย เคลื่อนไหวขอ
ตางๆไดสําหรับผูปวยที่ใสเครื่องกําหนดจังหวะการเตนของหัวใจชนิดถาวร ใหออกกําลังกายไดหลัง
ผาตัดใสเครื่องประมาณ 8 สัปดาหเพื่อใหเครื่องฝนแนนอยูกับที่ระหวางนี้ใหหลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย
ที่เหยียดหรือยืดแขนออกอยางรุนแรง หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกบริเวณเครื่อง
6. ชวยลดความวิตกกังวลและใหกําลังใจแกผูปวยโดยรับฟงปญหาของผูปวยสนับสนุนใหกําลังใจผูปวย
เพื่อใหผูปวยเกิดความมั่นใจ
7. ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟาอื่นๆที่มีความถี่สูงอาจรบกวนการทํางานของเครื่อง
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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 ในวัน พุธ ที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยมีอ าจารย
ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค มาเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูในประเด็นตางๆ สรุปดังนี้
Atrial Fibrillation (AF) เปนภาวะที่จุดกําเนิดไฟฟาในหัวใจไมไดเกิดจาก SA Node แตเกิดจากจุด
กําเนิดในหัวใจหองบนมากกวา 1 จุด ทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ขึ้น ลักษณะคลื่นไฟฟาหัวใจ P Wave
หายไปมี Fibrillation (f) Wave ลักษณะเปนเสนหยักไปมาไมสม่ําเสมอเห็นชัดใน Lead II, III, aVF, และ V2 แต
รูปรางของ QRS Complex ปกติ Atrial Rate 350-700 ครั้ง/นาที Ventricular Rate (VR) มักจะไมสม่ําเสมอถา
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 มีทั้งที่เกิดจากหัวใจ เชน โรคของลิ้นหัวใจ หัวใจลางซายโต
โรคหลอดเลือดหัวใจ เยื่อบุหัวใจอักเสบ ( Pericarditis) หรือเกิดจากสาเหตุที่ไมใชหัวใจ 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 ที่เกิดเปนครั้งคราว ระยะเวลาสิ้นสุดอาจเปนนาที ชั่วโมง หรืออาจเปนถึง 7 วัน
สามารถหายไปไดเองสาเหตุเกิดไดจาก Acute Alcoholism การดื่มกาแฟ การสูบบุหรี่ ภาวะเครียด
กลามเนื้อหัวใจตาย เกิดขณะตรวจวินิจฉัยหรือขณะทําการรักษาที่ Invasive ภาวะพรองออกซิเจน ภาวะคั่ง
ของคารบอนไดออกไซด การไมสมดุลเกลือแร ภาวะช็อคจากหัวใจ
2. Persistent AF เปน AF ที่เกิดมากกวา 7 วัน ถึง นอยกวา 1 ปไมหายไปเอง
3. Recurrent AF เกิด AF ซ้ําๆ อาการดีขึ้นเองหรือดวยการรักษา
4. Permanent AF เปน AF ที่เกิดอยางนอย 1 ป Permanent Atrial Ribrillation (Chronic) การรักษาไม
สามารถทําใหการเกิดลดลง
ผลที่ตามมา จากการเกิด AF คือ ทําให Cardiac Output ลดลง การไหลเวียนเลือดผิดปกติ อาจมีเลือด
ไปเลี้ยงหัวใจไมเพียงพอ กอใหเกิดอาการของ Angina Pectoris หรืออาจเกิด Atrium Thrombus Formation
อาการแสดงทั่วไป ที่พบได 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 ผูปวยที่มีภาวะ AF ใชแนวปฏิบัติ SALTE (McCabe, 2005)
S = Stabilize หมายถึง การทําใหระบบไหลเวียนเลือดคงที่ โดยเฉพาะการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ
ใหนอยกวา 90 ครั้งตอนาทีขณะพัก เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพ และจังหวะการเตนของหัวใจ รวมทั้งการ
จัดการกับความวิตกกังวลและใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการเกิดโรค
A=Assessment underlying causes เปนการประเมิน ปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ทําใหเกิด AF และความเสี่ยง
ตอการเกิด thromboembolism
เกณฑในการวินิจฉัย AF ตั้งแตแรกเริ่มประเมินโดยประยุกตจาก ACC/AHA/ESC Guidelines (McCabe,
2005)
- ประเมินลักษณะอาการ ( Nature of Symptoms) ชนิดของ AF, Onset การเกิด ความถี่ของการเกิด
ระยะเวลาที่เกิด ( Duration) ปจจัยสงเสริมใหเกิด การตอบสนองตอการใชยา (ถาไดรับ) ปจจัยเสี่ยงที่ทํา
ใหเกิด AF การมีโรคหัวใจรวมดวย
- ประเมินโดยใช EKG เปนการประเมินจังหวะการเตนของหัวใจ หัวใจหองลางซายโต การเกิดกลามเนื้อ
หัวใจตายกอนหนานี้ F Wave Morphology การเกิด Bundle Branch Block การตอบสนองตอ
Antiarrhythmic Drug
- ประเมินโดยใช Transthoracic Echocardiogram ประเมินขนาดของหัวใจ และการทําหนาที่ของหัวใจ
โดยเฉพาะหัวใจหองซาย โรคของลิ้นหัวใจ ความดันในปอด การเกิด Left Atrial Thrombus และโรคของ
เยื่อหุมหัวใจ
- ประเมินโดยใช Chest X Ray เพื่อประเมินความผิดปกติของเนื้อปอดและหลอดเลือดในปอด
- ประเมินโดยการตรวจเลือด ประเมินการทําหนาที่ของไทรอยด ไต ตับ
การประเมินการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke) (Nottingham, 2010) CHADS 2 risk stratification
เปนเครื่องมือที่ใชประเมินปจจัยเสี่ยงตอการโรคหลอดเลือดสมอง ในผูปวยที่มี AF ซึ่งไมไดเกิดจากลิ้นหัวใจ เปนการ
ประเมินภาวะตางๆ ที่พบรวมและการใหคะแนน
C หมายถึง Congestive Heart Failure = 1,
H หมายถึง Hypertension= 1,
A หมายถึง Age >75 years = 1,
D หมายถึง Diabetes = 1,
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S 2 หมายถึง Prior Stroke or TIA=2
คะแนนรวมยิ่งมากหมายถึงมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ยิ่งสูง
L=Label หมายถึง การประเมินชนิดของ AF เพื่อใหการรักษาไดถูกตอง เกณฑในการวินิจฉัยการเกิด AF
(McCabe, 2005) ประเมินลักษณะอาการ ชนิดของ AF Onset การเกิด ความถี่ ชวงเวลา ปจจัยชักนํา การ
ตอบสนองตอการใชยา
T=Treat หมายถึง การรักษาที่เหมาะกับ ชนิดของ AF ยาที่ใชรักษาเชน Amiodarone ซึ่งมีผูเขารวมฟงได
ใหขอคิดเห็นวา อาจพบผลขางเคียงของยานี้ไดในผูปวยบางราย เชน การรับความรูสึกที่ผิวหนังเปลี่ยนไป เชน
สูญเสียความรูสึก ชา เจ็บเหมือนถูกของแหลมทิ่ม ทองผูก มึนงง เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน เพลีย ปวดศีรษะ นอน
ไมหลับ ผลขางเคียงที่รุนแรง อาจพบอาการแนนหนาอก เจ็บหนาอกหายใจลําบากได
E=Education ความรูที่ให ใหความรูผูปวยเกี่ยวกับการเกิด AF อาการและอาการแสดง ปจจัยเสี่ยงที่ทําให
เกิด AF ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถาไมไดรับการรักษา ( Risks of Untreated AF) แผนการรักษาและเปาหมายของ การ
รักษา ภาวะแทรกซอนจากการรักษา ปฏิกิริยาระหวางยา/อาหาร/อาหารเสริม การจับชีพจรดวยตนเอง
ความ
ผิดปกติที่ตองมาพบแพทย ทักษะในการปรับตัวอยูกับ AF การมาติดตามการรักษา
การดูแลผูปวยที่ไดรับยา Warfarin
ในผูปวยที่ไดยา Warfarin จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการใหยา การออกฤทธิ์ วันและเวลาใน
การรับประทานยาการติดตามคา INR และคาที่ยอมรับได อาการและอาการแสดงเริ่มแรกของการมีเลือดออกซึ่ง
จะตองรายงานแพทย การปองกันการเกิดการบาดเจ็บ ผลของบุหรี่ สุรา การมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นตอการรักษาดวยยา
Anticoagulation การมีบัตรหรือสัญลักษณแสดงถึงการไดรับยา Warfarin มีผูเขารวมฟงไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา
ยา Warfarin ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะหวิตามิน K ซึ่งทําใหเลือดแข็งตัว การรับประทานอาหารที่มีวิตามิน K สูง
ไดแก ตับวัว น้ํามันตับปลา ผักใบเขียวทุกชนิด เชน ผักกาดหอม กระหล่ําปลี แครอท หัวผักกาดขาว เนยแข็ง ไขขาว
ถั่วหมัก นมผึ้ง นอกจากนี้แบคทีเรียในลําไสของคนยังชวยสังเคราะหวิตามิน K ขึ้นไดเองอีกดวย การหลีกเลี่ยงไม
รับประทานอาหารที่มีวิตามิน K ทําไดยากและอาจทําใหขาดอาหารได การรับประทานอาหาร ที่มีวิตามิน K ใน
ปริมาณที่สม่ําเสมอจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหสะดวกในการปรับยาใหมีปริมาณยาในกระแสเลือดคงที่ ยาบางตัว เชน
สเตียรอยด พาราเซทตามอล ทําใหผูปวยมีคา INR เพิ่มขึ้นไดซึ่งพยาบาลจะตองใหความรูแกผูปวย
การเกิด Thrombus ในผูปวย AF
ผูที่มีความเสี่ยงสูงไดแก ผูที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง ( Previous stroke) หรือสมองขาดเลือด
ชั่วคราว (TIA or embolism) มีลิ้นหัวใจ Mitral ตีบ ผูที่ใสลิ้นหัวใจเทียม ผูที่มีความเสี่ยงปานกลางไดแก ผูที่มีอายุ
มากกวาหรือเทากับ 75 ป ผูที่มีความดันโลหิตสูง หัวใจลมเหลว LV EF ≤35% ผูที่เปนเบาหวาน
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การใหยา Antithrombotic Therapy ในผูปวย AF ในคนที่ไมมีปจจัยเสี่ยงให Aspirin วันละ 81–325 mg
คนที่มีปจจัยเสี่ยงระดับกลาง 1 อยาง ให Aspirin วันละ 81–325 mg หรือ Warfarin (INR 2.0 - 3.0, target 2.5) มี
High-risk Factor หรือมี Moderate-risk Factor มากกวา 1 อยาง ให Warfarin (INR 2.0 - 3.0, target 2.5)
การจัดการเมื่อเกิด AF
ตองดูแลใหไดรับน้ําและเกลือแรเพียงพอ เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอาการทางระบบทางเดินหายใจ ใหยา
ตามแผนการรักษา จัดทา และกระตุนใหไอ (Cough enhancement, positioning) และการจัดการกับอาการปวด
ความวิตกกังวล ปจจัยเสี่ยง ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการเกิดโรค การจัดการ/รักษารวมทั้งหัตถการ การใชยาและ
การสงตอไปยังสถานบริการที่มีความพรอมมากกวา
สรุปการจัดการปญหาในผูปวย AF ตั้งแตแรกรับ
1. จะตองหาสาเหตุพื้นฐานเชน 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
ในรายที่ทํา Cardioversion: ประเมินระดับความรูสึกตัว การเคลือ่ นไหวของแขนขา เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาณชีพ และ EKG รวมทั้งดูแลใหพักผอน
4. ผูปวยที่ไดรับยา Amiodarone IV Drip เพื่อควบคุม Heart Rate หรือ Convert AF: ระวัง Side Effect
ของยา เกิด HR ที่ชาเกินไปหรือมี Heart Block ผูปวยที่ไดรับยา Anticoagulant: Bleeding Precaution ติดตาม
ผล PTT/PT, INR


NSKnowledge Management [53]

การออกกําลังกายในภาวะหัวใจลมเหลว (Exercise in Heart Failure)
อาจารยธนิษฐา สมัย ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ การออกกําลังกายในภาวะหัวใจลมเหลว (Exercise in Heart Failure) ในวัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ 2555
โดยมี อาจารยพรรณิภา สืบสุข มาเปนวิทยากรและรวม แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูในประเด็นการออกกําลังกายที่บาน
ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวที่มีอาการคงที่ โดยทบทวนงานวิจัยตางๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปดังนี้
ภาวะหัวใจลมเหลวเปนภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นของระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่พบบอย คือ มี อาการ
เหนื่อย และความสามารถในการทํากิจกรรมวัตรประจําวันลดลง จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษพบวา การ
ออกกําลังกาย มีความปลอดภัยและเปนประโยชนสําหรับผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ลดความจําเปนในการใชยา เพิ่ม
ความทนตอการออกกําลังกาย ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได ลดอัตราการเขา - ออกโรงพยาบาล
และปองกันการกลับเปนซ้ําของการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได
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การออกกําลังกายที่บานในผูปวยหัวใจลมเหลว
1. ลักษณะผูปวยหัวใจลมเหลว ที่มีความเหมาะสมสําหรับออกกําลังกายที่บานตองคํานึงถึงลักษณะ
ตอไปนี้
1.1. เปนผูปวยมีอาการคงที่ คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงของยาที่ใชในการรักษายกเวนยาขับปสสาวะใน
ระหวางเขาโปรแกรมออกกําลังกาย ไมมีการเปลี่ยนแปลงของคาความดันโลหิตและคา
ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจหองลางซายจากการตรวจ Echocardiography น้ําหนักไม
ขึ้นมากกวา 2 กิโลกรัม ใน 3 วัน โดยอาการคงที่ แบงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะตั้งแตจําหนาย
ออกจากโรงพยาบาลในเวลา 3 เดือน และระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป
1.2. อายุของผูปวยในการออกกําลังกาย ตองคํานึงอาการคงที่ควบคูไปกับอายุของผูปวยดังนี้
- อายุ 30 ปขึ้นไป ควรมีอาการคงที่อยางนอย 8 สัปดาห
- อายุ 50-60 ป ควรมีอาการคงที่อยางนอย 8-12 สัปดาห
- อายุ 60-70 ป ควรมีอาการคงที่ตั้งแต 12 สัปดาหขึ้นไป
- อายุ 70-85 ปขึ้นไป โดยไมมีภาวะโรครวมที่รุนแรง อาการคงที่ 12 ถึง 36 สัปดาห
1.3 ระดับความรุนแรงของผูปวยหัวใจลมเหลว ที่สามารถออกกําลังกายที่บานได ควรมีระดับ
NYHA Functional - Class II-III หรือ - Class IV ที่อายุไมเกิน 60 ป และมีอาการของภาวะ
หัวใจลมเหลวคงที่ตั้งแต 12-36 สัปดาหขึ้นไป
1.4 Ejection Fractionจากการตรวจ Echocardiographyในผูปวยที่มี
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- Systolic Heart Failure มีคา LVEF รอยละ 20 -40
- Diastolic Heart Failure มีคา LVEF รอยละ 45 ขึ้นไป
2. รูปแบบการออกกําลังกายที่บาน
2.1 การออกกําลังกายแบบแอโรบิก
โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการใชปริมาณ
ออกซิเจนในรางกาย เพิ่มความทนในการออกกําลัง ลดอาการเหนื่อยหอบและเหนื่อยลาของ
รางกาย ไดแก การเดินบนพื้นราบ โดยคอยๆ ปรับระดับความหนักขึ้น การเคลื่อนไหวของ
รางกายบริเวณกลามเนื้อแขนขา ลําตัว การนั่งสลับลุกยืนบนเกาอี้
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 น้ําหนักที่ผูปวยสามารถออกกําลังกายไดมากที่สุด
เปนการใชกําหนดระดับความหนักในการออกกําลังกายแบบมีแรงตาน โดยเริ่มตน น้ําหนักที่แขน
500 กรัม ที่ขา 1 กิโลกรัม และคอยๆ เพิ่มน้ําหนักตามความสามารถ
3.3 การใชการรับรูถึงความเหนื่อย (Borg Scale) ขณะออกกําลังกาย โดยแบงคะแนนตั้งแต 6 –20
ตามตาราง (Pina, 2010) โดยผูปวยควรหยุดออกกําลังเมื่อรับรูอาการเหนื่อยที่ระดับ 11 หรือ 13
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4. ความถี่และระยะเวลาในการออกกําลังกาย ขึน้ กับชวงเวลาหลังออกจากโรงพยาบาล ดังนี้
4.1 จําหนายออกจากโรงพยาบาลภายใน 3 เดือนแรก
4.1.1 แบบแอโรบิก เริ่มที่ 20-30 นาที ความถี่ 5 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 12-24 สัปดาห
4.1.2 แบบแอโรบิกรวมกับการออกแรงตาน เริ่มที่ 20-30 นาที ความถี่ 2 ครั้งตอสัปดาห เปน
เวลา 12–24 สัปดาห
4.2 จําหนายออกจากโรงพยาบาลมากกวา 3 เดือนขึ้นไป
4.2.1 แบบแอโรบิก เริ่มที่ 20-60 นาที ความถี่ 5 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 12-24 สัปดาห
4.2.2 แบบแอโรบิกรวมกับออกแรงตาน เริ่มที่ 30-60 นาที ความถี่ 3 ครั้งตอสัปดาห อาจออก
กําลังกายทั้งสองแบบวันเดียวกัน หรือออกกําลังกายแบบสลับวันระหวางแบบแอโรบิกกับ
แบบออกแรงตาน เปนเวลา 12–48 สัปดาห ในผูปวยที่มีอายุมากกวา 70 ป ระยะเวลาออก
กําลังกายเริ่มที่ 20 – 30 นาที ความถี่ 2-3 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 12 สัปดาห
5. ขอบงชี้ในการหยุดการออกกําลังกาย(Papathansiou, 2008)
5.1 มีอาการและอาการแสดงของภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดขณะออกกําลังกาย
5.2 คา SBP >250 mmHgหรือ DBP >115 mmHg
5.3 HR >120 ครั้ง/นาที หรือเพิ่มขึ้นมากกวา 20 ครั้งตอนาที เมื่อเทียบกับขณะพักและ SBP ลดลง
มากกวา 10 mmHg ในขณะออกกําลังกาย
5.4 RR >40 ครั้ง/นาที ระหวางออกกําลังกาย
5.5 มีภาวการณเตนที่ผิดปกติของหัวใจทั้งหองบนและหองลาง
5.6 มีภาวะหัวใจเตนชา ชนิด Second or Third- Degree Heart Block
5.7 มีระดับการรับรูความเหนื่อยของ Borg Scale ≥14
สรุปการออกกําลังกายในผูปวยที่เปนโรคหัวใจลมเหลวมีประโยชนในการลดอัตราการเสียชีวิต และลดอัตรา
การนอนโรงพยาบาล แตตองคํานึงถึงสภาพของผูปวย และเลือกวิธี ลักษณะ ความถี่และรูปแบบการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับสภาพของรางกายของผูปวยดวย
8
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Nutrition in Heart Failure
อาจารย ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ Nutrition in Heart Failure ในวั นอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย อัจฉริยา
พงษนุมกุล มาเปนวิทยากรและรวม แลกเปลี่ยนเรียน เรียนรูใน 3 ประเด็น คือ ภาวะพรองโภชนการกับภาวะหัวใจ
ลมเหลว ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะพรองโภชนาการ และประเด็นการพยาบาล สรุปไดดังนี้
ภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง เปนโรคที่เกิดขึ้นกับหลายระบบดวยการเพิ่ม Sympathetic Tone ภาวะไมสมดุล
ของการสรางและใชพลังงาน ( Anabolic/Catabolic Dysbalance) และการอักเสบเรื้อรัง รวมกับภาวะรวมอื่นๆ
ไดแก ภาวะซีด ภาวะดื้ออินซูลิน และภาวะ Cardiac Cachexia ภาวะพรองโภชนาการเปนภาวะที่มักพบบอยใน
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว และสงผลซ้ําเติมใหภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรงขึ้น
ภาวะพรองโภชนการกับภาวะหัวใจลมเหลว
ภาวะพรองโภชนการ หมายถึงความพรองหรือการขาดสารอาหารอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปนตอภาวะสุขภาพ
โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ปจจัย ปจจัยแรก คือ การไดรับอาหารที่จําเปนไมเพียงพอ ปจจัยที่สอง 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
ทีม่ ี Moderate to Severe Heart Failure มีภาวะ Cachexia ถึงรอยละ 30-35 (Von HS, 2007)
Cardiac Cachexia หมายถึง ลักษณะของน้ําหนักที่ลดลงในผูปวยเรื้อรัง โดยเปนน้ําหนักที่ลดลงถึงรอยละ
5-6 จากน้ําหนักปกติที่ไมมีอาการบวมในชวงเวลามากกวา 6 เดือน หรือในระหวาง 12 เดือน
การวินิจฉัยวา การเกิดภาวะ Cardiac Cachexia การมีคาน้ําหนักมวลกาย (Body Mass Index-BMI) นอย
กวา 20 kg/m2 รวมกับอาการทางคลินิกหรือเกณฑทางหองปฏิบัติการ 3-5 เกณฑ ดังนี้
- Decrease Muscle Strength- Fatigue - Anorexia- Low Fat-Free Mass Index
- Abnormal Biochemistry with signs of Ongoing Inflammation, Anemia, Low Serum
Albumin (Evans WJ et al, 2008)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะพรองโภชนาการ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะพรองโภชนาการ ไดแก การไดรับเกลือมากเกินไป (Excessive Salt) การไดรับน้ํา
(Fluid Intakes) และการขาดวิตามินและ Micronutrients
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การไดรับเกลือมากเกินไป (Excessive salt)
แหลงใหโซเดียมในรางกาย ไดแก ในอาหารและน้ําดื่ม เชน เกลือแกง (เกลือปน น้ําปลา ซีอิ้ว ซอส เตาหูยี้)
อาหารที่ใชเกลือถนอมอาหาร สารปรุงแตงอาหาร (ผงชูรส ผงฟู สารกันบูด) อาหารที่มาจากเนื้อสัตวทุกชนิด หอย
เครื่องในสัตว เนื้อสัตวที่มีสีเขมมีโซเดียมสูง 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 ซึ่งยาที่มีปริมาณโซเดียม 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
ยาที่มีผลตอ (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 เบื่อและปริมาณยาที่เพิ่มทําใหปากแหง
เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นการใหยา Furosemide รวมกับ Beta- Blocker ทําใหปากแหงได
2. การเปลีย่ นแปลงของระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal Effects ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
เรื้อรังมีการดูดกลับของสารอาหาร แรธาตุ วิตามิน และ micronutrient อื่นๆ ลดลง จากการมีการลดลงของการ
ไหลเวียนเลือดในระบบทางเดินอาหาร ( Intestinal Microcirculation) เกิดภาวะ Nonocclusivemesenterial
Ischemia ทําใหผนังของลําไสบวมและหนาตัวขึ้น โดยเฉพาะบริเวณลําไสเล็กสวนปลาย ลําไสใหญ และปลายลําไส
ใหญ (Sigmoid) นอกจากนั้น ยังพบการเกิดพังผืด Fibrosis with Collagen สะสมในลําไสเล็กจากการขาดเลือด
เรื้อรังของลําไส ทําใหมี Hypomotility in GI Tract ผูปวยเกิดภาวะเบื่ออาหาร และทองผูก
นอกจากนั้น ผูปวยภาวะหัวใจวายเรื้อรังมีภาวะ Hypoalbuminemia จากการดูดซึมของไขมัน และโปรตีนที่
ลําไสเล็กลดลง โดยพบวาจากการวิเคราะหอุจจาระของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรังNew York Heart Association
(NYHA) Class III and IV ที่มีภาวะ Cachexia รวมดวย พบไขมันในอุจจาระรอยละ 24 และโปรตีนรอยละ 19
3. ภาวะ Hypercatabolism ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรง มีการกระตุนของปจจัยที่ทําใหเกิด
การสลายของเนื้อเยื่อ ( Catabolic Factors) ไดแก Cathecholamines และ Proinflammatory Cytokines
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(Tumor Necrosis Factor-TNF) ทําใหอัตราการเผาผลาญในเซลลเพิ่มขึ้น รางกายจึงมีความตองการแคลอรี่สูงขึ้น
ในขณะที่ Anabolic Insulin Effects ลดลง (การทํางานของอินซูลินในการเก็บกลูโคสในรูป Glycogen ชวยในการ
สงกรดอะมิโนเพื่อนําไปสรางโปรตีน และสงเสริมการสรางกรดไขมัน)
สภาวะที่ทําใหเกิดการสลายของเนื้อเยื่อ
(Catabolic State) เกี่ยวของกับการเพิ่มการใชพลังงานในขณะพักทําใหผูปวยที่มีภาวะหัวใจวายเสี่ยงตอการเกิด
Cachexia
การขาดวิตามิน เกลือแรและแรธาตุ (Vitamin & micronutrients deficiencies)
การขาดวิตามิน B1 (Thiamine) ซึ่งเปน coenzyme ที่สําคัญในการทําใหเกิด Carbohydrateenergy
Metabolism ไดจากขบวนการยอยและดูดซึมของรางกาย
Wet beriberi is a syndrome of thiamine deficiency characterized by sodium retention,
peripheral vasodilatation, and biventricular Heart Failure.
มีรายงานพบวา การเพิ่มขึ้นของ Thiamine ทําให EF เพิ่มขึ้น (Dunn, et al, 2009)
วิตามิน D และ Calcium
- ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง มีวิตามิน D ลดลงจากการมี Bone Turnover สูง
- การไดรับ
Loop diuretics สงผลให Calcium ดูดกลับลดลง
Magnesium: ชวย Improved Endothelial Function ขาดจากAnorexia ขับทิง้ ทางปสสาวะ และผลของRAAS
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 กรัม/วัน: ไมรับประทานอาหารที่ใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ใสเกลือไมเกินวันละ 1/2
ชช. + ไมเติมเกลือ น้ําปลาบนโตะอาหาร
2. โซเดียม 2 กรัม/วัน: ไมรับประทานอาหารที่ใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ใสเกลือไมเกินวันละ 1/4
ชช. + ไมเติมเกลือ น้ําปลาบนโตะอาหาร
3. โซเดียม 1 กรัม/วัน ในผูปวยที่มีอาการบวม: ไมรับประทานอาหารที่ใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ไม
เติมเกลือ น้ําปลาระหวางปรุงอาหารและบนโตะอาหาร
4. โซเดียม 500 มิลลิกรัม/วัน: ไมรับประทานอาหารที่ใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ไมเติมเกลือ น้ําปลา
ระหวางปรุงอาหารและบนโตะอาหาร + จํากัดอาหารที่โซเดียมสูง
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5. โซเดียม 250 มิลลิกรัม/วัน: ไมรับประทานอาหารที่ใชเกลือเปนสารชวยถนอมอาหาร + ไมเติมเกลือ น้ําปลา
ระหวางปรุงอาหารและบนโตะอาหาร + จํากัดอาหารที่โซเดียมสูง และปานกลาง
โซเดียมที่อยูในรูปแกลืออื่นๆไดแก
- Disodium Phosphate (ธัญพืช เนย เครื่องดื่มบรรจุขวด ไอศกรีม)
- Monosodium Glutamate (ผงชูรส)
- Sodium Alginate (ใสในไอศกรีมเหนียว ละเอียด)
- Sodium Benzoate (ใสในผงกันบูดอาหารสําเร็จรูป น้ําผลไม)
- Sodium Bicarbonate (ผงฟู)
- Sodium Sulfite (ใสในผลไมกระปอง)
ตัวอยางอาหารทีม่ โี ซเดียม
- เกลือแกง 1 ชอนชา มีโซเดียม 2300 – 2400 mg
- น้ําปลา 1 ชอนชา มีโซเดียม 465 - 600 mg
- ซีอิ้วขาว 1 ชอนโตะ มีโซเดียม 960 - 1,420 mg
- ไขตม 1 ฟอง (50 กรัม) มีโซเดียม 89 mg
- ไขเค็ม 1 ฟอง (50 กรัม) มีโซเดียม 481 mg
- ไขเจียว 1 ฟอง มีโซเดียม 440-590 mg
- ปลากระปอง 1 กระปอง ปริมาณโซเดียม 730 mg/150 g
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 1 ซอง ปริมาณโซเดียม 1000- 1800 mg
- ซุปกอน 1 กอน (10 กรัม) โซเดียม 1760 mg
- ผงชูรส 5 กรัม 1 ชอนชา ปริมาณโซเดียม 492 mg
การเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงรส
- ไมควรปรุงรสอาหารกอนชิมอาหาร
- ไมเติมเกลือหรือน้ําปลาเพิ่มในอาหารที่ปรุงสําเร็จ
- หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม อาหารตากแหง
- อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูปบรรจุถุง
- เครื่องปรุงรสที่มีเกลือมาก อาหารหมักดองเค็ม
อาจใชสมุนไพรตางๆ เชน ขา ตระไคร ใบมะกรูด พริก หอม กระเทียม เพิ่มรสชาติของอาหาร
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การอานฉลากโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโภค = การกินตอครั้ง
สามารถเลือกอาหารที่มีโคเลสเตอรอล และโซเดียมต่ํา
เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารชนิดเดียวกัน
Deficiencies of Vitamins and Micronutrients
Drug Treatment and Consequences
Furosemide + Beta- Blocker ทําใหปากแหงเพิ่มขึ้น สงผลใหความอยากอาหารลดลง และกระหายน้ําเพิ่มขึ้น
ปกติใน 1 วัน รางกายจะมีการผลิตน้ําลาย ประมาณ 500-1,000 ซีซี หนาที่สําคัญในน้ําลายขึ้นอยูกับ
สารหลอลื่น และการทําหนาที่ปกปองเนื้อเยื่อในชองปาก
น้ําลายมีหนาที่หลายอยาง ขึ้นอยูกับชนิดและสารที่ผลิต ไดแก การรับรส การยอย ชวยหลอลื่น ตานเชื้อรา
ไวรัส และแบคทีเรีย
Hyposalivation หมายถึง การหลั่งน้ําลายที่ <0.15 ml/min (Kuga M, Lkeda M, Suzuki K, et al:
2002) เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน รังสีรักษา autoimmune disease ใชยาหลายชนิดรวมกัน
Xerostomia หมายถึง ความรูสึกวาปากแหง มักเกิดเมื่อมีอัตราการไหลของน้ําลายลดลง >50%
Thirst หมายถึง ความกระหาย หรือ รูสึกอยากดื่มน้ํามาก มักเกิดในผูปวยที่มีภาวะ Xerostomia และ
Hyposalivation
Thirst ยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง เชน Dilutional Hypernatremia, Hypokalemia ภาวะ Uremia
สภาพดานจิตใจ และความรูสึกปากแหง เปนตน
(American Society of Nephrology , 2011)
เพื่อลดอาการดังกลาว: 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
- หาวิธีการใหผูปวยเกิดความชุมชื้นที่ริมฝปากและในชองปาก เชน ใช Lip Lubricant การอมน้ําแข็ง ทําความ
สะอาดปากและลิ้นอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ดวยแปรงสีฟนที่ออนนุม หรือผาเช็ดลิ้น
- กระตุนการหลั่งน้ําลายดวยการการเคี้ยวหมากฝรั่ง (Sugar Free) และการใชน้ําลายเทียม
Gastrointestinal effects
- รับประทานอาหารที่มีไขมันและคารโบไฮเดรตที่สูง
- รับประทานอาหารทีละนอย แตบอยๆ หรือใหอาหารเสริมตลอด
- รักษาสุขภาพชองปาก
- การกําจัดเกลือขึ้นกับปริมาณที่ไดรับในแตละวัน ประมาณ 1.6 ถึง 4.0 g สําหรับผูปวยที่ภาวะหัวใจลมเหลว
เล็กนอยหรือปานกลาง
- ปองกันอาการทองผูก โดยรับประทานอาหารที่กระตุนการยอย หรือแนะนําอาหารที่กระตุนลําไสเPrunes
ล็ก เชน
- กระตุนความอยากอาหารและการรับพลังงาน ถามีการจํากัดเกลือ รสชาติของอาหารอาจไมมีรส คงตอง
คิดถึงเมนูที่มีการใชสมุนไพร หรือเครื่องเทศอื่นๆแทนเกลือ
- คํานวณความตองการพลังงานของแตละบุคคล โดยคํานึงถึง น้ําหนัก กิจกรรมที่ทํา และความรุนแรงของโรค
น้ําหนัก
ถาน้ําหนักเกิน และตองจํากัดกิจกรรม ตองลดพลังงานเหลือวันละ 1000-1200 Kcal
ถามี Severe HF ตองการพลังงานเพิ่มขึ้นอีก 30-50%
ถามี Cardiac Cachexia ตองการพลังงาน 1.6-1.8 เทาของความตองการพลังงานขณะพัก ( Resting
Energy Expenditure –REE)
กิจกรรมที่ทํา
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
- เพื่อยืดชีวิตและคงไวซึ่งคุณภาพชีวิต
- ควรเหมาะสมสําหรับผูปวยและเปนไปตามความปรารถนาและการยอมรับของผูปวย
สรุป ภาวะโภชนาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ตองคํานึงถึงภาวะพรองโภชนาการ ปจจัยตางๆ ที่มี
ผลตอภาวะโภชนาการ การพยาบาลและการจัดการที่เหมาะสม สําหรับผูปวยในแตละราย
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การตรวจทางระบบประสาท I
อาจารยอาภรณ คํากอน ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ การตรวจทางระบบประสาท I ในวั นพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ศรัณยา
โฆสิตะมงคล มาเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูเกี่ยวกับการตรวจทางระบบประสาท สรุปไดดังนี้
โรคทางหลอดเลือดสมองเปนโรคที่สําคัญที่พบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย
ซึ่งทางภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรไดเห็นถึงความสําคัญของบทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง ที่จะมีการตรวจทางระบบประสาทของผูปวยขณะที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้น
ผูชวย
ศาสตราจารยศรัณยา โฆสิตะมงคล ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาทางระบบประสาท และมี
ประสบการณในการดูแลผูปวยกลุมนี้โดยเฉพาะ
การตรวจทางระบบประสาทที่มักเห็นใชกันบอยๆ ก็คือการประเมินโดยใช Glasgow Coma Scale (GCS)
แตปจจุบันมีอีกวิธีเพิ่มเติมขึ้นมาคือ National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) ซึ่งการประเมินทั้งสอง
แบบก็มีความคลายคลึงกันและแตกตางกันในบางประเด็น เชน ทั้งสองวิธีมีการประเมิน Consciousness, Motor
และ Perception เหมือนกัน แต NIHSS จะมีการประเมินในดานของ Cognition รวมดวย นอกจากนี้จุดประสงค
ของการพัฒนาแบบประเมินทั้งสองก็ยังมีความตางกันคือ NIHSS พัฒนาขึ้นมาเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคหลอด
เลือดสมอง สวน GCS พัฒนาขึ้นมาเพื่อประเมินผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บทางสมอง ดังนั้นในการประเมินผูปวยที่มีปญหา
ทางหลอดเลือดสมอง การประเมินโดยใช NIHSS จึงเปนที่นิยมใชกันและแบบประเมินมีความเที่ยงอยูในระดับสูง ซึ่ง
NIHSS จะมีการประเมินดานตางๆ ดังนี้
1a. ระดับความรูสึกตัว (Level of Consciousness, LOC) โดยมีคะแนน 0-3 ดังนี้
0= รูสึกตัวดี
1= ไมรูสึกตัว แตสามารถปลุกใหตื่นได
2= ไมรูสึกตัว ตองกระตุนซ้ําหรือทําใหเจ็บ
3= ไมรูสึกตัว ตอบสนองเฉพาะรีเฟล็กซ
1b. สามารถบอกเดือน และอายุได (LOC Questions) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้
0= ตอบไดถูกตองทั้ง 2 ขอ
1= ตอบถูกเพียง 1 ขอ
2= ไมสามารถตอบคําถามไดหรือตอบผิดทั้ง 2 ขอ
การใหคะแนนในขอนี้จะไมใหสําหรับคําตอบที่ใกลเคียง เชน เดือนนี้พฤษภาคม
แตผูปวยตอบวาเดือน
เมษายน หรือถาผูปวยอายุ 80 ป แตตอบวา 75 ป เปนตน
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1c. หลับตา-ลืมตา และกํามือ คลายมือขางที่ไมเปนอัมพาตไดหรือไม (LOC Commands) โดยมี
คะแนน 0-2 ดังนี้
0 = ทําไดถูกตองทั้ง 2 อยาง
1 = ทําไดถูกตองเพียงอยางเดียว
2 = ไมทําตามคําสั่ง หรือทําไมถูกตอง
2. การเคลื่อนไหวของตา (Best Gaze) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้
0 = มองตามไดเปนปกติ
1= ตาขางใดขางหนึ่งหรือทั้ง 2 ขาง เหลือบมองไปดานขางไดแตไมสุด
2= เหลือบตามองไปดานขางไมไดเลย หรือมองไปดานหนึ่งดานใดจนสุด โดยไมสามารถแกไขไดดวย
oculocephalic maneuver
ขอสําคัญของการตรวจคือ ตองระมัดระวังการเคลื่อนไหวลําคอในผูปวยที่มีปญหาของ C-spondylosis ดวย
นอกจากนี้ถาผูปวยไมลืมตา ผูตรวจอาจตองใชวิธีดึงเปลือกตาขึ้น แลวทําการทดสอบ
3. การมองเห็น (Visual Fields) การตรวจการมองเห็นนี้ผูตรวจจะทําการตรวจตาทีละขาง โดยอาจใชมือ
ปดตาอีกขางหนึ่งกอน มีการใหคะแนน 0-3 ดังนี้
0 = ลานสายตาปกติ
1 = ลานสายตาผิดปกติบางสวน (Partial Hemianopia)
2 = ลานสายตาผิดปกติครึ่งซีก (Complete Hemianopia)
3 = มองไมเห็นทัง้ 2 ตา (ตาบอด)
ในการทดสอบนี้ผูตรวจจะตองทําการตรวจอยางรวดเร็วเพื่อไมใหผูปวยมีการปรับสายตาไดกอน และถาหาก
ผูปวยไมทําตามสั่งหรือไมสามารถเขาใจคําสั่งได ผูตรวจอาจใชวิธี Threaten โดยใหผูตรวจใชนิ้วมือชี้ลงไปที่ตาของ
ผูปวยทีละขางตามแนวองศาของลานสายตาปกติ ซึ่งลานเห็นปกติของดานขางขมับจะมองเห็นไดกวางประมาณ 90
องศา ดานขางจมูก 60-70 องศา ทางดานบน 50 องศา และดานใตจมูก 70-75 องศา เมื่อมองพรอมกันทั้งสองตา
ลานเห็นของตาแตละขางจะเหลื่อมกันตรงกลาง ในการตรวจลานเห็นมักตรวจที่ละขางลานเห็นที่ผิดปกติไป เชน
แคบลง หรือบางสวนขาดหายไป เปนตน ดังนั้นเวลาตรวจผูตรวจจะตองทํามุมของวัตถุที่ใชตรวจสอบใหเหมาะสมกับ
ลานเห็นปกติ และใหวัตถุที่ใชทดสอบอยูหางจากผูปวยประมาณ 1 ฟุต
4. การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อใบหนา (Facial Palsy) โดยมีคะแนน 0-3 ดังนี้
0 = ไมพบมีอาการออนแรงของกลามเนื้อใบหนา สามารถเคลื่อนไหวกลามเนื้อใบหนาไดเปนปกติ
1 = กลามเนื้อใบหนาออนแรงเล็กนอย พอสังเกตเห็นมุมปากตก หรือไมเทากันเมื่อยิ้ม
2 = กลามเนื้อใบหนาออนแรงมาก แตยังพอเคลื่อนไหวกลามเนื้อไดบาง
3 = ไมสามารถเคลื่อนไหวกลามเนื้อใบหนาในขางใดหรือทั้ง 2 ขางไดเลย
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การตรวจในขอนี้จะทําการตรวจในผูปวยที่ไมพบการออนแรงของใบหนาชัดเจน โดยในการตรวจจะใหผูปวย
ยิ้ม แลวใหสังเกตวา รองบุมขางแกมทั้งสองขางขณะที่ผูปวยยิ้มนั้นเทากันทั้งสองหรือไม พรอมทั้งใหสังเกตวา
กลามเนื้อบริเวณแกมยกตัวเทากันหรือไม
5. กําลังของกลามเนื้อแขน (Motor Arm) โดยมีคะแนน 0-4 ดังนี้
0 = ยกแขนสูง 90 องศาทํามุมกับลําตัวในทานั่ง หรือ 45 องศาในทานอนหงายและสามารถคงไวใน
ตําแหนงที่ตองการไดตลอด 10 วินาที
1 = ยกแขนสูง 90 องศาทํามุมกับลําตัวในทานั่ง หรือ 45 องศาในทานอนหงายและสามารถคงไวใน
ตําแหนงที่ตองการไดเพียงครูเดียวไมถึง 10 วินาที โดยที่แขนไมตกลงบนเตียง
2 = ยกแขนขึ้นไดบางแตไมถึงหรือไมสามารถคงไวในตําแหนงที่ตองการได จากนั้นแขนตกลงบนเตียง
3 = ไมสามารถยกแขนขึ้นได
4 = ไมมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อแขน
การใหคะแนนระหวาง 3 กับ 4 มีความตางกันตรงที่ การใหคะแนน 3 นั้นผูตรวจจะตองสังเกตเห็นวา
ผูปวยพยายามจะยกแขนแตยกไมไดซึ่งจะเห็นวามีการเคลื่อนไหวบาง เชนในแนวระนาบ สวนคะแนน 4 นั้นผูปวยไม
สามารถหรือไมมีการเคลื่อนไหวใดๆ เลย
6. กําลังของกลามเนื้อขา (Motor Leg) โดยมีคะแนน 0-4 ดังนี้
0 = สามารถยกขาขางที่ออนแรงขึ้นใหสะโพกทํามุม 30 องศากับพื้นในทานอนหงาย และคงตําแหนงที่
ตองการไดตลอด 5 วินาที
1 = สามารถยกขาขางที่ออนแรงขึ้นใหสะโพกทํามุม 30 องศากับพื้นในทานอนหงายไดครูเดียว โดยไมถึง
5 วินาที ก็ตองลดขาลงมา แตขาไมตกลงบนเตียง
2 = ยกขาขึ้นไดบางในทานอนหงายแตไมถึงตําแหนงที่ตองการ ขาตกลงบนเตียงกอน 5 วินาที
3 = ไมสามารถยกขาขึ้นจากเตียงไดในทานอนหงาย
4 = ไมมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อขา
ในการใหคะแนนสําหรับการตรวจ ใหใชองศาหรือมุมที่ผูปวยสามารถยกขึ้นเปนเกณฑกอน แลวคอยพิจารณา
ระยะเวลาที่ยกขึ้นได เชน ผูปวยบางคนนอนยกขาไดไมถึง 30 องศา ถึงแมจะยกไดนานเกิน 5 วินาที ก็ตาม ก็จะได
คะแนนแค 2 เปนตน
7. การประสานงานของแขนขา (Limb Ataxia) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้
0 = การประสานงานของแขนขาทั้ง 2 ขาง เปนปกติ
1 = พบมีปญหาของการประสานงานของแขนหรือขา 1 ขาง
2 = พบมีปญหาของการประสานงานของแขนหรือขา 2 ขาง
UN = แขนหรือขาพิการหรือถูกตัด หรือพบมีปญหาขอติดยึดที่ไมสามารถแปลผลการตรวจได
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ในผูปวยบางรายที่แขนขาอาจถูกตัดไปก็ยังสามารถประเมินในหัวขอนี้ได เชน ขาผูปวยถูกตัดไปหนึ่งขาง
ผูตรวจก็ยังสามารถตรวจในสวนของแขน ขาที่เหลืออีก 3 ขาง และถาผลการประเมินพบวา สามารถประสานงานได
ปกติก็ถือวาไดคะแนน 0
8. การรับความรูสึก (Sensory) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้
0 = การรับความรูสึกเปนปกติ
1 = สูญเสียการรับความรูสึกในระดับนอยถึงปานกลาง การรับความรูสึกจากวัสดุแหลมคมลดลงบาง แต
ผูปวยยังสามารถบอกไดถึงความรูสึกในบริเวณที่ถูกกระตุน
2 = สูญเสียการรับความรูสึกในระดับรุนแรงหรือไมรูสึกวาถูกสัมผัสที่บริเวณใบหนา แขนและขา
การทดสอบการรับรูความรูสึก ผูตรวจจะใชไมจิ้มฟนปลายแหลมทําการทดสอบในตําแหนงที่ตางกันหรือ
ตรงกันขามกันเพื่อใหผูปวยไดเปรียบเทียบความรูสึกวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง เชน ตําแหนงที่ใบหนาก็
ทดสอบทั้งแกมซาย และขวา เปนตน
9. ความสามารถดานภาษา (Best Language) โดยมีคะแนน 0-3 ดังนี้
0 = การสื่อภาษาเปนปกติ
1 = การสื่อภาษาสูญเสียไปในระดับนอยถึงปานกลาง ตรวจพบการสื่อภาษาที่ไมตอเนื่อง มีการสูญเสีย
ความเขาใจหรือความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร แตยังพอที่จะเขาใจไดวาผูปวยกําลังพูดถึงอะไรอยู
2 = การสื่อภาษาสูญเสียอยางรุนแรง ผูปวยไมสามารถสื่อสารใหผูตรวจเขาใจได และผูทดสอบไม
สามารถทราบไดวาผูปวยกําลังพูดถึงอะไร
3 = ไมพูด หรือมี Global Aphasia (ไมเขาใจสิ่งที่ผูอื่นพยายามสื่อภาษา และไมสามารถแสดงทาทาง
พูด และเขียนใหผูอื่นเขาใจ)
กรณีที่ผูปวยเปนผูสูงอายุ ผูตรวจควรสอบถามกอนวา ตองใชแวนสายตาหรือไม รวมทั้งความสามารถในการอาน
หนังสือไดหรือไม เพื่อที่จะไดประเมินไดถูกตองหรือหาวิธีทดสอบแบบอื่นรวมดวย เชน ผูปวยมองภาพไมเห็น ก็อาจเอาวัตถุที่
ผูปวยนาจะคุนเคยใหดู แลวถามวามันคืออะไร ใชทําอะไร เปนตน สําหรับการใหคะแนนในการใหผูปวยอธิบายรูปภาพหรือ
บอกชื่อภาพที่เห็น ถาผูปวยบอกผิดมากกว50%
า ให 2 คะแนน และถาบอกถูกบางแตไมเกิ50%
น ให 1 คะแนน
10. การออกเสียง (Dysarthria) โดยมีคะแนน 0-2 ดังนี้
0 = พูดไดชัดเจนเปนปกติ
1 = พูดไมชัดเล็กนอยถึงปานกลาง (ผูปวยพูดไมชัด เปนบางคําโดยผูตรวจพอเขาใจได)
2 = พูดไมชัดอยางมากหรือผูปวยไมพูด ผูตรวจไมสามารถเขาใจคําพูดของผูปวยได (โดยที่ไมมีความ
ผิดปกติของความสามารถทางภาษา)
ถาผูปวยอานหนังสือไมออก ผูตรวจอาจเปนผูอานใหทีละบรรทัด แลวใหผูปวยพูดตาม เชน คําวาแมงมุม
ทับทิม ฟนฟู ขอบคุณ รื่นเริง ใบบัวบก เปนตน
NSKnowledge Management [67]

11. การขาดความสนใจในดานใดดานหนึ่งของรางกาย (Extinction and Inattention) โดยมีคะแนน
0-3 ดังนี้
0 = ไมพบความผิดปกติ
1 = มีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งของการรับรูในดาน การมองเห็น การสัมผัส การไดยิน เมื่อมีการ
กระตุน 2 ขางพรอมๆ กัน
2 = มีความผิดปกติในดานการรับรู มากกวา 1 อยาง หรือผูปวยไมรับรูวาเปนมือของตัวเอง หรือสนใจ
ตอสิ่งเราเพียงดานเดียว
การตรวจในขอนี้เปนการทดสอบทั้งการมองเห็น การไดยิน และการรับสัมผัส โดยการทดสอบการไดยินและ
รับสัมผัส จะใหผูปวยหลับตาขณะทดสอบดวย ซึ่งการทดสอบแตละอยางจะทําทีละขางกอน และสุดทายก็จะกระตุน
อวัยวะทั้งสองขางพรอมๆ 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
การแปลผลของคะแนนที่ไดจากประเมินโดยใชNIHSS จะตางจากการประมินดวยGCS คือ ถาคะแนนของNIHSS
มากแสดงวา ผูปวยมีภาวะความรุนแรงของโรคมาก สGCS
วน ถาคะแนนมากแสดงวา ผูปวยมีความรุนแรงของโรคนอย
ขอควรคํานึงในการประเมินระบบประสาทผูปวย
เมื่อพยาบาลทําการประเมินหรือตรวจระบบประสาทผูปวยแลวพยาบาลจะตองทําการบันทึกคะแนนทันที
เมื่อตรวจเสร็จหามยอนกลับเพื่อไปเปลี่ยนแปลงคะแนน นอกจากนี้คะแนนที่ใหจะบอกถึงความสามารถที่ผูปวยทําได
จริง “ไมใช” สิ่งที่ผูตรวจคิดวาผูปวยนาจะทําได และ การตรวจควรเปนไปอยางรวบรัด “ไมควร” กลาวเปนนัยหรือ
กลาวซ้ําเพื่อใหผูปวยทําในสิ่งที่ตองการแตอาจทําไดในบางกรณี ซึ่งจะระบุไวในแตละขอยอย
นอกจากนี้บทบาทของพยาบาลในการเปนผูประเมินหรือตรวจระบบประสาทผูปวยที่มีปญหาทางโรคหลอด
เลือดสมองสามารถกระทําได และมีความนาเชื่อถือ ซึ่งไดรับการยืนยันจากงานวิจัยของ Goldstein และ Samsa
(1997) และของผศ.นพ.ยงชัย นิละนนท (2553) ที่พบวาผลของการตรวจไมแตกตางจากแพทย ดังนั้นพยาบาลผูที่
ตองใหการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางโรคหลอดเลือดสมอง ควรเริ่มจากการฝกตรวจผูปวยดังกลาวรวมกับผูเชี่ยวชาญ
กอนในระยะแรกๆ และเมื่อกระทําบอยๆ จะคอยเกิดความชํานาญขึ้น ซึ่งจะทําใหเพิ่มคุณภาพในการดูแลผูปวย
ปญหาทางโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น
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การตรวจทางระบบประสาท II: การประเมินการกลืน
อาจารยอาภรณ คํากอน ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ การตรวจทางระบบประสาท II: การประเมินการกลืน ในวั นพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ศรัณยา โฆสิตะมงคล ผูเชี่ยวชาญทางดานการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาทางระบบประสาท และมี
ประสบการณในการดูแลผูปวยกลุมนี้มาเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปไดดังนี้
การประเมินการกลืนเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะใชสําหรับการประเมินการทํางานของระบบประสาทในผูปวยที่มี
ปญหาทางระบบประสาท เชน ผูปวยโรคหลอดเลือดทางสมอง ในการดูแลผูปวยกลุมนี้ในระยะฟนฟูนั้น การประเมิน
การกลืนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เนื่องมาจากที่ผานมาพบวา ผูปวยโรคทางหลอดเลือดสมองที่ไดรับการรักษาแลวกลับ
บานไป มักจะกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งดวยอาการปอดอักเสบที่เกิดจากการสําลัก ซึ่งมีมากถึงรอยละ 60-70 ดังนั้น
พยาบาลซึ่งเปนวิชาชีพหนึ่งที่จะตองมีบทบาทที่สําคัญในการปองกันภาวะแทรกซอนดังกลาวตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดใน
ผูปวยกลุมนี้ จะตองสามารถประเมินความพรอมและดูแลผูปวยในระยะฟนฟูสภาพหรือภายหลังผานพนระยะวิกฤติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลในการดูแลเพื่อชวยในการ
ฟนฟูสภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จึงนําหัวขอดังกลาวมาเสวนาในชวงการจัดการความรูของภาควิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตร เพื่อจะไดมีการแลกเปลี่ยนความรูอันจะเปนแนวทางในดูแลผูปวยโรคทางหลอดเลือดสมอง
ในปจจุบันถึงแมวาจะยังไมมีขอตกลงที่ชัดเจนวา จะเริ่มฟนฟูผูปวยกลุมเหลานี้ไดเมื่อไร แตจากการศึกษา
รายงานที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคเลือดหลอดสมองของหลายๆ ประเทศ พบวามีขอบงชี้ที่สําคัญรวมกันดังนี้
1) มี Vital Signs คอนขางคงที่
2) ผูปวยสามารถหายใจไดเอง โดยไมมีการใชเครื่องชวยหายใจ และ
3) ไมไดรับยาที่จะชวยในการ Resuscitate สวนวิธีการประเมินการกลืนในแตละหนวยงานก็จะมีความ
แตกตางกันไปบาง ดังตัวอยางตอไปนี้
การประเมินการกลืนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลศิริราช
ในการประเมินการกลืนของโรงพยาบาลศิริราชจะมีแบบในการประเมินที่แตกตางกันในแตละหนวยงาน
แบบประเมินที่ใชบอยๆ 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© ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
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1. กอนการใหกลืนน้ํา ใหผูปวยพูดคําวา “อา” โดยใหประเมินวาเสียงพูดมีความผิดปกติหรือไม จากนั้นให
ผูปวยแลบลิ้น และเคลื่อนลิ้นไปมาทั้งสองดาน
2. ในขั้นตอนของการกลืนใหผูปวยอยูในทานั่งตรง จากนั้นใหดื่มน้ําครั้งละ 1 ชอนชา ประมาณ 10 ครั้ง โดย
ในแตละครั้งของการดื่มน้ํา ใหผูปวยพูดคําวา “อา” พรอมทั้งสังเกตอาการผิดปกติ เชน ไอระหวางหรือภายหลังการ
กลืนหรือไม เสียงพูดเปลี่ยนแปลงหรือมีไหลรั่วจากมุมปากหรือไม ถาพบอาการดังกลาวใหผูปวยหยุดดื่ม แลวขามไป
ขั้นตอนที่ 4 คือ ประเมินผลการทดสอบวา ไมผาน แลวสงปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญดานการพูดหรือกลืนตอไป สวน
ผูปวยที่ไมมีอาการผิดปกติก็ใหทดสอบการดื่มน้ําครั้งละ 1 ชอนชาจนครบ 10 ครั้ง หลังจากนั้นใหดื่มน้ํา 1 ถวย
(ประมาณ 50 ซีซี) โดยสังเกตอาการเชนเดียวกัน
3. ภายหลังการดื่มน้ําในขั้นตอนที2่ ใหผูปวยพูดคําวา“อา” อีกครั้งจากนั้นตัดสินจากเสียงพูดวา ผิดปกติหรือไม
4. ประเมินผลการทดสอบวา ผานหรือไม โดยจะตัดสินวา “ผาน” ไดนั้นผูปวยจะตองไมมีอาการผิดปกติใดๆ
ดังที่กลาวในขั้นตอนที่ 2 เลย
ขอที่นาสังเกตสําหรับการประเมินการกลืนของผูปวยมักจะใชน้ําในการทดสอบเนื่องจากการกลืนน้ําซึ่งเปน
ของเหลวใสนั้นจะเปนสิ่งที่คอนขางยากมากสําหรับผูปวยที่มีปญหาทางระบบประสาท ดังนั้นถาผูปวยสามารถกลืน
น้ําได ความเสี่ยงในการสําลักอาหารก็ไมมี ซึ่งตางจากการกลืนอาหารประเภทของเหลวที่มีลักษณะขนหรืออาหาร
ออนที่มีลักษณะขนเนียนติดกันจะทําใหการกลืนไดงายเนื่องจากอาหารจะจับกันเปนกอนและไมแตกฟุงกระจายใน
ชองปาก แตน้ําจะมีการกระจายตัวในชองปาก ดังนั้นถาผูปวยมีความบกพรองการทํางานของระบบประสาทที่
ควบคุมเกี่ยวกับกลืนแลว การดื่มน้ําในผูปวยกลุมน้ําจะทําไดยากมากหรือทําไมไดเลย
การประเมินผูปวยโดยใชเครื่องมือ Standardize Swallowing Assessment
ในการประเมินผูปวยกอนที่จะเริ่มฝกการกลืนและเริ่มใหผูปวยกลืนอาหารนั้น จะตองมีการประเมินตางๆ
ดังตอไปนี้
1. ความรูสึกตัวและตื่นหรือมีการตอบสนองตอคําพูดหรือไม
2. สามารถควบคุมศีรษะในทานั่งตัวตรงไดหรือไม
3. สามารถที่จะไอตามที่บอกไดหรือไม
4. สามารถควบคุมน้ําลายของตนเองไดหรือไม
5. สามารถที่จะใชลิ้นเลียริมฝปากบนและลางไดหรือไม
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) ใหผูปวยบริหารกลามเนื้อที่ใชในการกลืน โดยทาบริหารปากใหผูปวยทําปากจู ฉีกยิ้ม อาปากใหกวาง
และหุบปาก บริหารลิ้นโดยใหผูปวยแลบลิ้นออกมา แลวใชปลายลิ้นแตะริมฝปากบน ลางและมุมปากทั้ง
สองขาง หลังจากนั้นใหผูปวยบริหารปากและลิ้นติดตอกันเปนเวลาอยางนอย5 นาที
การประเมินการกลืนโดยใช PMR Siriraj Swallowing Screening
โดยจะเริ่มประเมินการกลืนในผูปวยที่มีอาการคอนขางคงที่ โดยสามารถ 1) ยกแขนไดสูงประมาณ 75-90
องศา นาน 15 นาที และ 2) สามารถที่จะทําไดตามสั่งไดอยางนอย 2 คําสั่ง ถาผูปวยไมสามารถกระทําไดครบทั้งสองขอ
ก็ใหงดอาหารและน้ําทางปากตอไป แตถาหากผูปวยสามารถกระทําไดทั้งสองขอ ก็ใหทําการทดสอบดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบ Gag Reflex โดยใหผูปวยหุบปากหรือปดปากไดโดยไมมีน้ําลายไหลออกมามุมปาก
และใหเคลื่อนไหวลิ้นไปมา
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบ Voluntary Cough โดยใหผูปวยไอ
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบ Dry Wwallow โดยใหผูปวยกลืนน้ําลายของตัวเอง
ถาในการทดสอบผูปวยสามารถผานไดทั้งสามขั้นตอนก็ใหเริ่มทดสอบการกลืนน้ําตอไป แตถาหากผูปวยไม
สามารถผานไดมากกวาหนึ่งขอ ก็ตองงดใหอาหารและน้ําทางปาก แลวสงปรึกษา OT เพื่อทํา Oromotor Exercise
and Stimulation ตอไป
สําหรับการทดสอบการกลืนน้ํามีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มใหน้ําครั้งละ 1 ชอนชา จํานวน 3 ครั้ง โดยในแตละครั้งใหสังเกตอาการผิดปกติตาง ๆ เชน
มีไอ เสียงเปลี่ยน ลักษณะการกลืนชาหรือยากหรือไม
ขั้นตอนที่ 2 ถาไมผานใหสงผูปวยปรึกษา OT เพื่อ Oromotor Exercise and Stimulation ตอไป แตถา
หากสามารถผานทั้ง 3 ครั้ง ก็ใหทดสอบโดยการดื่มน้ําประมาณ 90 ซีซี ถาสามารถทําไดก็ใหเริ่มรับประทานอาหาร
ทางปากได โดยเลือกชนิดของอาหารใหเหมาะสมกับสภาพของผูปวย พรอมทั้งสังเกตอาการหรือประเมินการกลืน
ของผูปวยอยางใกลชิดในการรับประทานอาหารโดยเฉพาะในมื้อแรก แตถาผูปวยไมสามารถผานในขั้นตอนที่ 2 ใหสง
ผูปวยไปฝกการกลืนและหรือมีการปรับลักษณะของอาหารใหเหมาะสมกับผูปวย
การประเมินการกลืนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของสถาบันประสาทวิทยา
ขอบงชี้สําหรับในการประเมินการกลืนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่สถาบันประสาทวิทยากําหนดไวมี
ดังนี้ 1) ผูปวยจะตองสามารถนั่งทรงตัวไดดี 2) สามารถสื่อสารและทําตามคําสั่งได และ 3) มีคะแนน Glasgow
Coma Scale มากกวา 11 คะแนน ถาประเมินแลวพบวา ผูปวยผานเกณฑดังกลาวขั้นตน ก็ใหเริ่มประเมินการกลืน
ไดโดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
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1. ใหผูปวยนั่งตัวตรง 90 องศา แลวใหจิบน้ําเปลา 1 ชอนชา ถาพบวา มีน้ําไหลออกจากปากก็งดใหอาหาร
และน้ําทางปากอยางเด็ดขาด แลวสงปรึกษา Dysphagia Nurse/OT ตอไป แตถาหากผูปวยสามารถกลืนน้ําไดไมมี
ไหลออกจากปาก ก็ใหทําขั้นตอนที่ 2 ตอ
2.ใหผูปวยจิบน้ําเปลาชอนชาที่ 2 ถาหลังจิบน้ําแลวมีไอ สําลัก เหนื่อย หายใจเร็วหรือมีเสียงน้ําในลําคอ ให
งดอาหารและน้ําทางปากอยางเด็ดขาด แลวสงปรึกษา Dysphagia Nurse/OT ตอไป แตถาหากผูปวยสามารถกลืน
น้ําไดโดยไมมีอาการดังกลาว ก็ใหทําขั้นตอนที่ 3 ตอ
3. ใหผูปวยจิบน้ําเปลาชอนชาที่ 3 ถาหลังจิบน้ําแลวมีอาการผิดปกติดังในขอที่ 3 ก็ใหงดอาหารและน้ําทาง
ปากอยางเด็ดขาด แลวสงปรึกษา Dysphagia Nurse/OT แตถาหากผูปวยสามารถกลืนน้ําไดโดยไมมีอาการดังกลาว
ก็ใหทําขั้นตอนที่ 4 ตอ
4. ใหผูปวยทดลองดื่มน้ําครึ่งแกวหรือประมาณ 50 ซีซี ถาสามารถทําไดโดยไมมีอาการผิดปกติ ก็สามารถให
รับประทานอาหารและน้ําไดตามแผนการรักษาของแพทย แตตองประเมินการกลืนอีกครั้งในมื้อถัดไป
การประเมินการกลืนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ในการทดสอบการกลืนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีขั้นตอนดังนี้
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. ในขั้นตอนนี้จะทดสอบการกลืนดวยอาหารประเภท Cracker โดยจะแบง Cracker เปนชิ้นพอคําปอนให
ผูปวย 3-4 คํา
4. ถาในแตละขั้นตอน 1-3 ผูปวยไมมีอาการผิดปกติใดๆ ในขั้นตอนสุดทายก็จะใหผูปวยทดสอบดวยการ
กลืนน้ํา โดยใชชอนปอนให
ขอสังเกตสําหรับการทดสอบวิธีนี้จะเห็นวา อาหารที่ใชทดสอบจะเรียงจากอาหารที่สามารถกลืนไดจากงาย
ไปยาก โดยความหนืดขนของอาหารจะมีจากมากไปนอย ดังจะเห็นไดจากน้ําซึ่งกลืนยากที่สุดแตกลับมีความหนืดขน
นอยที่สุด จะถูกนํามาทดสอบในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งการแบงประเภทของอาหารที่จําแนกตามความหนืดของอาหาร
จะสามารถแบงออกไดดังนี้
1. อาหารขนเปนเนื้อเดียว (Pureed Diet)
2. อาหารเหลวมีความชุมชื้นสูงเนื้ออาหารออนนิ่ม และกลืนไดงาย (Mechanical Altered Diet)
3. อาหารที่มีความแข็งและเหนียวใกลเคียงอาหารปกติ แตชิ้นเล็กกวา (Dyaphagia Advanced)
4. อาหารปกติ (Regular Diet)
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นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ไดศึกษาเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่มีผลตอการกลืนของผูปวยที่มีปญหาทางระบบ
ประสาท โดยทําการเปรียบเทียบการกลืนโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนสองกลุม คือ กลุมแรกใชชุดทดสอบการกลืน
(n=19) และกลุมที่สองใชน้ําอยางเดียว (n=14) ผลการวิจัยที่แบงออกตามระดับของคะแนนที่ประเมินโดยใช National
Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองที่มีคะแนน NIHSS อยูในระดับ 1-6 และ
มากกวา 14 สามารถผานการทดสอบและรับประทานทางไดปากไดรอยละ100 แตในกลุมตัวอยางที่มีคะแนน NIHSS
อยูในระดับ 6-13 ผลการทดสอบจะแตกตางกันโดยจํานวนของกลุมตัวอยางที่ทดสอบดวยการกลืนดวยชุดทดสอบการ
กลืนจะมากกวากลุมตัวอยางที่ทดสอบดวยการกลืนน้ําอยางเดียว(รอยละ 100 และ 87.5 ตามลําดับ)
ในปจจุบันไดมีเครื่องมือที่ใชสําหรับประเมินความสามารถในการกลืนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลาย
แบบ และที่นิยมใชกันอยางแพรหลายเรียกวา Functional Oral Intake Scale (FOIS) (Crary et al., 2005) โดย
จะประเมินระดับของการกลืนจากชนิดหรือประเภทของอาหารที่กลืนได โดยแบงได 7 ระดับดังนี้
Level 1 งดการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําทางปาก
Level 2 ยังคงใหอาหารทางสายยางเสริมดวยทดลองใหรับประทานทางปากเล็กนอย
Level 3 รับประทานทางปากเหลวนุมหรือน้ําทางปากและเสริมดวยการใหอาหารทางสายยาง
Level 4 รับประทานทางปากดวยอาหารออนเปนเนื้อเดียว
Level 5 รับประทานทางปากที่ตองบด/สับกอน
Level 6 รับประทานทางปากไดแตหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง
Level 7 รับประทานทางปากไดตามปกติ
จะเห็นไดวา ในการดูแลและฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหรือผูปวยที่มีภาวะการกลืนลําบากเนื่องมาจาก
การมีความบกพรองในการทํางานของระบบประสาทนั้น พยาบาลจะตองเลือกประเภทของอาหารใหเหมาะสมกับ
ความสามารถในการกลืนของผูปวยแตละราย โดยพยาบาลจะตองมีการประเมินความสามารถในการกลืนของผูปวย
อยางตอเนื่องเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากการสําลักที่อาจขึ้นไดถาอาการของผูปวยยังไมไดกลับคืนเขาสูสภาวะ
ปกติอยางแทจริง นอกจากนี้การเลือกใชแบบประเมินความสามารถในการกลืนก็ควรใหเหมาะสมกับสภาพของผูปวย
แตละราย
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การบริหารจัดการมะเร็ง I: โรคมะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary cancer)
อาจารยอาภรณ คํากอน ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ การบริหารจัดการมะเร็ง I: โรคมะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary cancer) ในวั นจันทร ที่ 18
มิถุนายน 2555 เวลา 12.30-13.30 น. ณ หองประชุม 1103/3 โดยมี อาจารย พิจิตรา เล็กดํารงกุล มาเปนวิทยากร
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เนื่องจากภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลผูปวย
มะเร็ง จึงไดนําหัวขอเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary cancer) มาเสวนารวมกันใน กิจกรรม
การจัดการความรูของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร เพื่อจะไดแนวทางสําหรับการดูแลผูปวยโรคมะเร็งไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผลของการเสวนาสรุปไดดังนี้
โรคมะเร็งเปนโรคที่มีแนวโนมพบไดมากในประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทย และยังเปนสาเหตุการตาย
อันดับตนๆ ในคนไทย การเกิดของโรคมะเร็งยังคอนขางมีความซับซอนอยูมาก และมีปจจัยตางๆ มาเกี่ยวของ
แตอยางไรก็ตามโรคมะเร็งทุกชนิดลวนแ ตเปนโรคที่มีความเกี่ยวของกับความผิดปกติทางพันธุกรรม ( Genetic) แต
ผูปวยโรคมะเร็งทุกรายไมไดถายทอดพันธุกรรมโรคมะเร็งไป
สู ลูกหลา นทุกคน มีเพียงผูปวยบางรายเทานั้นที่
โรคมะเร็งเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลลสืบพันธ (Germ cell) จึงจะถายทอดพันธุกรรมการเกิดโรคมะเร็งไปยัง
ลูกหลาน ซึ่งเราเรียกโรคมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกตินี้วา Hereditary Cancer ดังนั้นความเขาใจในเรื่องของ
พันธุกรรมจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากสําหรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ ที่จะตองใหการดูแล
คําแนะนําผูปวยและญาติในการดูแลสุขภาพเพื่อปองกันและคนหาโรคมะเร็งตั้งแตในระยะเริ่มตนหรือยังไมเกิดภาวะ
ความเจ็บปวย
โดยทั่วไปแลว เซลลในรางกายมนุษยจะมีสองชนิดคือ เซลลรางกาย (Somatic cell) และเซลลสืบพันธุ
(Germ cell) ถายีนสมะเร็งไปอยูที่เซลลสืบพันธุ มะเร็งก็จะมีการถายทอดจากบิดาหรือมารดา และบรรพบุรุษไดทาง
ไข (Ovum) และสเปรม (Sperm) และเปนที่ทราบกันวา โรคมะเร็งเปนการทํางานของยีนสที่ผิดปกติไปหรือมีการ
กลายพันธุไปจากพันธุกรรมเดิม (Gene mutation) โดยโรคมะเร็งจะเปนการมิวเตชั่นของยีนส 3 กลุมหลักๆ คือ
กลุมอองโคยีนส (Oncogene) ที่ทําหนาที่ในการเจริญเติบโตของเซลลเปรียบเสมือนคันเรงรถยนต กลุมที่สองยีนสกด
มะเร็ง (Tumor suppressor) จะทําหนาที่ยับยั้งการไมใหเซลลมีการแบงตัวมากเกินไป เปรียบเสมือนคันเบรคของ
รถยนต และกลุมยีนสซอมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair gene) กรณีที่เซลลชํารุดหรือขาดหายไป ก็จะมีการจําลองและ
ซอมแซมใหเปนปกติ แตถาซอมแซมไมไดก็จะมีการทําลายตัวเองไป ดังนั้นในการทํางานของเซลลตางๆ เหลานี้จึง
จะตองมีความสมดุลกัน ถามีการเสียสมดุลเมื่อไหร การแบงตัวของเซลลก็จะมีแบบไมหยุดยั้งซึ่งก็ทําใหมีเนื้องอกหรือ
เซลลมะเร็งเกิดขึ้นได
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การศึกษาที่ผานมายังพบวาเซลลมะเร็งมีลักษณะจําเพาะคือ เซลลมะเร็งอาจจะเกิดจากการมีความผิดปกติ
ในยีนสเดียวกัน (A Clonal disorder) หรือหลายชนิดก็ได (Poly clonal cancer) และจะมีความเปนเอกลักษณ
หรือบงบอกความเปนตัวเอง (Genetic signature) เหมือนคนเราที่มีลายเซ็นตตางกันซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแต
ละคน นอกจากนี้ในการกลายพันธุของยีนส ถามีแคหนึ่งอัลลีลหรือไดรับการถายทอดยีนสมิวเตชั่นจากบิดาหรือ
มารดาเพียงหนึ่งอัลลีล ก็ยังไมไดทําใหเกิดโรค แตจะเปนพาหะ (Carrier) ถาตอมายีนสที่คูกันมีความผิดปกติหรือมีมิว
เตชั่นอีกก็จะทําใหยีนสทั้งสองอัลลีลทําหนาที่ผิดปกติไปอยางสมบูรณจึงทําใหเกิดโรคได โดยทั่วไปแลวโรคมะเร็งที่
ถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary cancer) มีเพียง 5-10% เทานั้นของผูปวยโรคมะเร็งทั้งหมด แตก็มีความสําคัญ
อยางมากในการปองกันโรคมะเร็งในกลุมของญาติพี่นองใกลชิดเนื่องจากทราบชนิดของยีนสที่มิวเตชั่น จึงใหการ
รักษาไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
กลุมของโรคมะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรมอื่นๆ (Hereditary cancer syndromes) มีดังนี้
1. Hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC) จะพบความผิดปกติที่ endometrial
urinary pelvis, GI tract, sebaceous GI cancer, GBM, Breast, sarcoma
2. Hereditary breast and ovarian cancer syndromes (HBOC) จะพบความผิดปกติที่ breast,
ovarian, prostate, pancreas
3. LiFraumeni syndromes (LFS) จะพบความผิดปกติที่ breast, leukemia, sarcoma, brain
4. Von Hippel–Lindau syndrome (VHL) จะพบความผิดปกติที่ cerebellar hemangioblastoma,
hypernephroma, pheochromocytoma
5. Multiple endocrine neoplasia (MEN)
การจําแนกกลุมโรคมะเร็งตามชนิดของยีนสที่มีความบกพรองได 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 โรคมะเร็งที่มีเกี่ยวของกับความผิดปกติของ Oncogene เชน Neuroblastoma, Renal
papillary carcinoma, Multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN2), GIST, และ Papillary thyroid
carcinoma เปนตน
กลุมที่ 2 โรคมะเร็งที่เกี่ยวกับความผิดปกติของ Tumor Suppressor Gene เชน Familial melanoma,
Retinoblastoma, Hereditary breast/ovarian, Diffuse gastric cancer และ Cowden Syndrome เปนตน
กลุมที่ 3 โรคมะเร็งที่เกี่ยวกับความผิดปกติของ DNA repair defects เชน Hereditary Non-Polyposis
Colorectal Cancer (HNPCC), Xeroderma pigmentosum เปนตน
เกณฑในการพิจารณาวาเปน Hereditary cancer จะพิจารณาขอมูลดังตอไปนี้
1.ขอมูลผูปวย จะพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับ multiple primary, bilateral, young age at diagnosis,
rare histology, และ other related tumor เชน associated congenital defects, associated precursor,
associated abnormality เปนตน
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2. ขอมูลประวัติครอบครัว เชน มีญาติลําดับที่ 1 (First degree relative) เปนมะเร็งชนิดเดียวกันหรือที่
เกี่ยวของสองคนขึ้นไป หรือมีญาติใกลชิดจํานวน 3 คนขึ้นไป เปนมะเร็งชนิดเดียวกันหรือเปนมะเร็งที่อยูในกลุม
เดียวกัน เปนตน
การรวบรวมขอมูลหรือประวัติครอบครัวของผูรับบริการตองครอบคลุม 3 ชวงอายุคน (Generation) ขอมูล
จะเกี่ยวกับผูปวยและญาติ เชน ประวัติการเปนมะเร็งของสมาชิกในครอบครัวที่เปนมะเร็งดวย เชน มีญาติสายตรง
ลําดับขั้น 1 (First degree relative) และ ขั้น 2 (Secondary degree relative) เปนมะเร็งกี่คน เปนตน
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา การมิวเตชั่นของ BRCA1 และ BRCA2 ซึ่งเปนกลุม gene ที่ทําหนาที่
ควบคุมการเจริญของเซลล (tumor suppressor gene) จะทําใหมีโอกาสเปนโรคมะเร็งเตานมไดมากถึงรอยละ 85
กอนอายุ 70 ป และ มีโอกาสเปนมะเร็งรังไขไดมากถึงรอยละ 50 กอนอายุ 70 ป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ gene
BRCA1 & BRCA2 ถาเกิดในเพศหญิงจะทําใหมีโอกาสเกิดกลุมโรคมะเร็งเตานมและรังไขสูงขึ้น สวนในเพศชาย อาจ
เพิ่มโอกาสเปนมะเร็งเตานม และเพิ่มความเสี่ยงในการเปนมะเร็งตับออน อัณฑะ และตอมลูกหมาก
ในการทํา GENERTIC TEST ควรทําหลังจากที่ผูปวยไดรับการดูแลทาง Clinical แลว จากนั้นคอยมีการ
สอบถามประวัติครอบครัว กรณีที่แพทยที่ดูแลไมมีเชี่ยวชาญควรสงปรึกษาตอ ถาผลการตรวจตางๆ พบความผิดปกติ
หรือมีความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานมและรังไขสูง แพทยอาจแนะนําวิธีการปองกันการเกิดโรคมะเร็งโดยการ
ผาตัดรังไขและปกมดลูกทั้ง 2 ขาง การรับประทานยา Tamoxifen ตลอดจนการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
แตอยางไรก็ตามผูรับบริการจะตองไดรับทราบขอมูลอยางเพียง พอเพื่อชวยสําหรับการตัดสินใจรับการรักษา เพื่อ
ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง และบุคลากรทางการแพทยก็ตองพิจารณาองคประกอบอื่นๆ ใหเหมาะสมกับผูรับบริการ
แตละคนรวมดวย โดยใหเกิดประโยชนสูงสุด และลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญ
ของการทํา Genetic test ก็คือ การเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของผูรับบริการไวเปนความลับเพื่อปองกันการนําขอมูล
ไปใชในทางที่ไมถูกตองหรือทําใหเกิดความเสียหายตอผูรับบริการได
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การบริหารจัดการมะเร็ง II: Genetics in Nursing practice
อาจารยพิจิตรา เล็กดํารงกุล ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ การบริหารจัดการมะเร็ง II: Genetics in Nursing practice ในวันจันทรที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา
12.30-13.30 น. ณ หองประชุม 903/2 โดยมี อาจารยอาภรณ คํากอน มาเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การเสวนาครั้งนี้เปนการเสวนาที่ตอเนื่องจากการเสวนาในหัวขอ การบริหารจัดการมะเร็ง I: โรคมะเร็งที่ถายทอดทาง
พันธุกรรม (Hereditary cancer) ผลของการเสวนาสรุปไดดังนี้
การคนพบทางพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคตางๆ ของมนุษยมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องนับตั้งแตป ค.ศ.1860
เปนตนมา โรคมะเร็งเปนโรคหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับความผิดปกติทางพันธุกรรม ( Genetic) แตโรคมะเร็งทุกชนิด
ก็ไมไดถายทอดทางพันธุกรรมเสมอไปนั่นหมายความวา โรคมะเร็งมีทั้งที่จะถายทอดสูลูกหลานไดและไมได ซี่งการที่
จะถายทอดทางพันธุกรรมไดนั้นก็จะมีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของยีนสบนโครโมโซม ดังนั้นพยาบาลที่ตอง
ใหการดูแลและคําแนะนําผูปวยและญาติเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม จะตองมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธุของยืนสที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งทางภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตรก็ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลผูปวยมะเร็งและสงเสริมสุขภาพของญาติผูปวย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดที่จะสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได
โรคมะเร็งเตานมเปนโรคมะเร็งที่พบมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปจจุบัน จากองคความรูใน
ปจจุบันที่พบวาผูปวยมะเร็งเตานมทุกรายไมไดถายทอด ทางพันธุกรรม แตอยางไรก็ตาม หากพบวาผูปวยรายนั้นมี
ความผิดปกติเกิดขึ้นจากเซลลสืบพันธ ( Germ cell) ก็จะสามารถถายทอดยีนสที่กอโรคนี้ไปยังรุนถัดมาได การ
เปลี่ยนแปลงของยีนสมักเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของยีนส 3 กลุมคือ Oncogenes, Tumor suppressor
gene, และ DNA repair gene mutation ซึ่งในโรคมะเร็งเตานมนั้นพบวา มียีนสที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคอยูหลาย
ชนิด แตที่พบไดบอยๆ ไดแก BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, STKI1, MLH1/MSH2, และCHEK2 โดยยีนส BRCA1
และ BRCA2 จะมีความเกี่ยวของกับกลุมอาการ Hereditary breast and ovarian cancer เชน โรคมะเร็งเตานม
และมะเร็งรังไข ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมาพบวา ยีนส BRCA1 และ BRCA2 ในผูหญิงทั่วไปจํานวน 800 คนจะพบวา
มีการกลายพันธ 1 คน หรือพบรอยละ 5-10 ของผูปวยโรคมะเร็งเตานมที่มีการกลายพันธของยีนส BRCA1 และ
BRCA2 นอกจากนี้แลวยังพบวา การกลายพันธของยีนสดังกลาวจะยิ่งมีมากขึ้นในผูปวยโรคมะเร็งเตานมที่มีอายุ
นอยๆ ซึ่งตําแหนงของยีนส BRCA1 ที่พบการกลายพันธในโครโมโซมที่ 17 q21 และ BRCA2 ที่ 13q12-13 ซึ่ง
สัดสวนของผูปวยโรคมะเร็งเตานมทั้งหมดแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆคือ กลุมที่เปนโรคมะเร็งเตานมที่ถายทอดทาง
พันธุกรรม (hereditary breast cancer) พบเพียงรอยละ 5-10 กลุมที่สองคือกลุมที่มีประวัติบุคคลในครอบครัว
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เปนโรคมะเร็งเตนม (Familial breast cancer) พบรอยละ 15-20 และกลุมสุดทายคือกลุมที่เปนโรคมะเร็งเตานม
และไมมีการถายทอดทางพันธุกรรม (Sporadic breast cancer) พบมากถึงรอยละ 70-75
การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมที่ถายทอดทางพันธุกรรม
การประเมินความเสี่ยงดังกลาวนั้นจะตองพิจารณาจากองคประกอบตางๆหลายปจจัย ดังนี้
1. ประวัติสวนบุคคลของผูปวย ไดแก ประวัติการเจ็บปวย เชื้อชาติ ชวงอายุที่เจ็บปวยเปนมะเร็ง เปน
มะเร็งเตานมที่อายุนอยกวา 35 ป
2. ประวัติครอบครัว ควรสอบถามใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
- การเปนมะเร็งของบุคคลในครอบครัว ญาติที่ใกลชิดทั้งจากทางบิดาและมารดา
- การมีญาติเปนมะเร็งเตานม หรือ มะเร็งรังไข
- การเปนมะเร็งในหลายชวงอายุคน
- การมีญาติเปนโรคมะเร็งที่ชวงอายุนอยกวา 50 ป
ในการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งนั้น ปจจุบันสามารถทําไดดวยตนเอง สะดวกและ รวดเร็ว
มากขึ้น เชน การใชบริการผานหนาเวปเพจของ
National
Cancer
Institue
ของอเมริกา
www.cancer.gov/bcrisktool/ ในหัวขอ Breast Cancer Risk Asseessment Tool ซึ่งสามารถกรอกประวัติและ
โปรแกรมประมวลผลความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม และแจงใหทราบ ซึ่งสรุปไดวา ผูที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็งเตานมในระดับสูง จะมี lifetime risk ≥ รอยละ 40 ผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมใน
ระดับปานกลาง จะมี lifetime risk ในชวงที่มากกวารอยละ 13 ถึงนอยกวารอยละ 40 และผูที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็งเตานมในระดับทั่วไป ไดแกผูที่มี lifetime risk นอยกวารอยละ 13
ในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมควรที่จะไดรับการตรวจคัดกรองตางๆ ตั้งแตเนิ่นๆ และ
ความถี่ในการตรวจอาจจะมากกวากลุมผูหญิงทั่วไปที่ไมมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงเพียงเล็กนอย เชน อายุในการ
เขารับการตรวจ Mammogram จะตองเริ่มตรวจเร็วกวาผูหญิงที่มีความเสี่ยงทั่วไป หรือในกรณีที่มีญาติเปนมะเร็ง
เตานมอายุนอยกวา 40 ป สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ก็จะตองไปรับการตรวจตั้งแตอาย 35 ป ซึ่งคํานวณไดจาก
อายุของญาติที่ปวยลบดวย 5 ป เปนตน และมีความถี่ในการตรวจมากกวาปกติ ในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ บาง
รายอาจจะไดรับคําแนะนําใหตัดเตานมทิ้ง เพื่อปองกันการเกิดโรคมะเร็งเตานมหรือการรับประทานยา Tamoxifen
เพื่อเปนการปองกัน เปนตน อยางไรก็ตามกระบวนการติดตามและการเลือกแนวทางการรักษาปองกันโรคนี้ คงตอง
เปนแนวทางของแพทยผูเชี่ยวชาญวางแผนการดูแลรวมกับผูปวย
เกณฑในการสงตรวจทางพันธุกรรม
ผูที่จะไดรับการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อประเมินโรคมะเร็งเตานมที่ถายทอดทางพันธุกรรมนั้นจะตองมี
คุณสมบัติที่อยูในเกณฑการตรวจตอไปนี้
1. มีคนในครอบครัวหลายคนที่เปนโรคมะเร็งเตานมหรือมะเร็งรังไข
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2. ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งเตานมในชวงอายุนอยกวา 35 ป
3. คนในครอบครัวเปนโรคมะเร็งเตานมทั้งสองขางและเปนโรคมะเร็งรังไขรวมดวย
4. มีเชื้อสายชาวยิว รวมกับญาติพี่นองเปนโรคมะเร็งเตานมหรือมะเร็งรังไข
นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญของการทํา Genetic test ก็คือ การเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของผูรับบริการไวเปน
ความลับเพื่อปองกันการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมถูกตองหรือทําใหเกิดความเสียหายตอผูรับบริการได
ผลกระทบจากการตรวจทางพันธุกรรม
การตรวจทางพันธุกรรมนั้นสงผลทั้งในแงที่เกิดประโยชนแกผูที่รับการตรวจ และผลทางดานลบไดเชนกัน
ขอดีของการตรวจทางพันธุกรรม
1. สามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคได
2. เปนการตรวจที่ทําเฉพาะบุคคล รวมถึงสามารถควบคุมดูแลและปองกันการเกิดโรคไดโดยวิธีการตางๆ
เชน การรับประทานยา การตรวจคัดกรองอยางตอเนื่องในสวนที่เกี่ยวของ เปนตน
ขอเสียของการตรวจทางพันธุกรรม
1. อาจกอใหเกิดความรูสึกไมแนนอนในผูปวยบางรายได เชน การวิตกกังวลเกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งกับ
ตนเอง หากตรวจพบวาโรคมะเร็งของบุคคลในครอบครัวที่เกิดขึ้นนั้นเปนโรคมะเร็งที่ถายทอดทาง
พันธุกรรม กังวลเกี่ยวกับความรุนแรงที่ตนเองจะไดรับจากการเกิดโรค ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบุคคล
อื่นๆ ในครอบครัวที่ไมไดรับการตรวจไดเชนกัน
2. เปนประเด็นที่ลอแหลมและตองระมัดระวังในการตรวจ และตองเก็บรักษาผลการตรวจและการปรึกษา
ทางพันธุกรรมไวเปนความลับเพราะเปนประเด็นที่ลอแหลมทางดานจริยธรรม
โดยทั่วไปแลวผลของการตรวจทางพันธุกรรมนั้นอาจใหผลบวกและผลลบ หากไดรับผลการตรวจเปนผลลบ
จะชวยบรรรเทาความวิตกกังวลของผูที่ไดรับการตรวจลงได และสงเสริมพฤติกรรมการตรวจสุขภาพได แตในทาง
ตรงกันขามถาหากใหผลการตรวจที่เปนผลบวก ก็เปนขอมูลสวนหนึ่งใหผูที่ไดรับการตรวจตัดสินใจเกี่ยวกับกับ
แนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองตอไปไดอยางเหมาะสม รวมทั้งชวยในการตัดสินใจรับการรักษาที่เหมาะสมได
ขอจํากัดในการทดสอบทางพันธุกรรม
1. การตรวจสอบพบมีการกลายพันธของยีนสที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเร็งไมไดสงผลวาผูทําการ
ทดสอบรายนั้นจะปวยเปนโรคมะเร็งเสมอไป
2. ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นไดสูงในการแปลผล ถาผลการทดสอบไมไดถูกแปลผลโดยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน
3. การทดสอบมุงเนนยีนสที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเร็งที่พบไดบอยเทานั้น ทําใหในบางครั้งอาจสงผล
ใหละเลยในการตรวจติดตามยีนสตัวอื่นๆไป
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ประเด็นทางจริยธรรมและการตรวจทางพันธุกรรม
ปจจุบันการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก
เนื่องดวยขอจํากัดหลายอยาง เชน แพทยที่เชี่ยวชาญในสาขานี้ คาใชจายในการตรวจ และการเก็บขอมูลของผูปวยที่
ตรวจและครอบครัวตองมีระบบการรักษาความลับที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความเปนไปไดในการรับประกัน
จากบริษัทประกัน ที่อาจจะปฏิเสธการรับทําประกันภัย หากขอมูลของผูตรวจไมไดถูกรักษาเปนความลับ เปนตน
บทบาทของพยาบาลที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม
จะเห็นไดวา ปจจุบันโรคมะเร็งมีผูที่สนใจศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีหลากหลายสาขาวิชาชีพทําการศึกษาใน
เชิงลึกลงไปถึงระดับพันธุกรรม ทําใหความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งมีความกาวหนาไปอยางมาก ซึ่งบุคลากรทางสุขภาพได
ตระหนักหรือเล็งถึงความรูที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทางดานการพยาบาลก็ไดมีการตื่นตัวที่จะมีการพัฒนาบทบาท
ของพยาบาลที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยและญาติในเชิงดานพันธุกรรม เห็นไดจากการพัฒนารูปแบบของการ
พยาบาลที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม ( A nursing model for genetics in health care) โดย McEwen (2011) โดย
ไดแบงระดับกลุมเปาหมายที่ตองใหการพยาบาลหรือดูแลออกเปน 4 กลุมใหญๆคือ ระดับบุคคล (Individual) ระดับ
ครอบครัว (Family) ระดับชุมชน (Community) และระดับประเทศ (Population) ซึ่งในแตละระดับจะมีการใช
ความรู ขอบเขตหรือเนื้อหา และเทคนิคหรือวิธีการดูแลที่แตกตางกันไป ซึ่งก็จะแบงออกเปน 3 หมวด
ไดแก
Nursing Science, Genetic Education และ Ecogenetic nursing ซึ่งจะทําใหบทบาทของพยาบาลมีความชัดเจน
มากขึ้น ประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยและญาติที่มีความเกี่ยวของทางพันธุกรรมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเชนกัน
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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 ที่ 19 กันยายน 2555
ณ หองประชุม 1103/3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค มาเปน
วิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปไดดังนี้
Stress Cardiomyopathy เปนกลุมโรคหัวใจอีกชนิดหนึ่ง ที่กําลังเปนที่นาสนใจ
ยังไมมีชื่อเรียกใน
ภาษาไทยที่แนนอน เชน โรคหัวใจจากความเครียด (Stress induced cardiomyopathy) หรือ apical ballooning
syndrome บางครั้งเรียกวา “โรคอกหัก ” (Broken heart syndrome) แตในญี่ปุนจะใชชื่อวา Takotsubo
cardiomyopathy พบในคนเอเซีย 8% และคนยุโรป 1.5%
Tako หมายถึง ปลาหมึก Tsubo หมายถึง เครื่องมือลักษณะคลายขวด เปนชื่อเครื่องมือของชาวญี่ปุนใน
การจับปลาหมึก พบครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุน โรคนี้ถูกนิยามโดยแพทยชาวญี่ปุนเปนครั้งแรกในป 1991 ตั้งชื่อนี้
เพราะวาอาการของโรคนี้ ทําใหหัวใจหองลางซายมีรูปรางคลายเครื่องมือดังกลาว และสงผลใหมกี ารทํางานของหัวใจ
ดานลางซายผิดปกติ

สาเหตุ
เกิดไดจากความเครียดจากทางกายและจากอารมณ เชน จากความตายของคนที่รัก ความผิดหวังอยาง
รุนแรง ความเครียดรุนแรงทางจิตใจ พบในผูหญิงมากกวาชายถึง 7:1 หรือ การไดรับยาที่มีฤทธิ์กระตุนระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ไดแก ยาบา ยาเสพติดบางชนิด ตัวอยางความเครียด ไดแก
1. สตรีที่หมดประจําเดือน ( post menopausal woman) พบประมาณ 70 - 80% เพราะฮอรโมน
เอสโตรเจนที่หมดไป ทําใหกลามเนื้อหัวใจทนตอ stress hormone ไดนอย
2. อารมณรุนแรง/มีการทะเลาะกันอยางตอเนื่อง เชน ทะเลาะกับสามี
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3. ไดรับฟงขาวราย เชน การสูญเสียคนรักอยางกระทันหัน
โรงพยาบาล
4. ความเครียด (Stress) เปนเวลานาน

ไดรับการบอกวาเปนมะเร็ง 3 วันกอนเขา

อาการของโรค
Takotsubo cardiomyopathy เปนอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว อาการคลายโรคหัวใจขาดเลือดกระทันหัน คือ
เจ็บแนนหนาอก หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ หนามืด จาก stress hormone หรือ Catecholamine (Epinephrine
หรือ Adrenaline กับ Norepinephrine) ทําให left ventricle บีบตัวผิดปกติ เปนรูปรางลักษณะคลายขวดจับ
ปลาหมึก
ลักษณะทางคลินิก: การวินิจฉัย
• การบีบตัวของ Left ventricle ผิดปกติ ทําใหเกิด Venturi effect คือ Left ventricle สวนบนจะเปนคอ
ขวดคอด/ คอขวดมีขนาดเล็ก Left ventricle of outflow tract ลดลง เลือดไมสามารถบีบออกจาก
หัวใจได ทําใหผนังหัวใจโปงหนาขึ้น เกิด ภาวะหัวใจลมเหลวได รวมกับภาวะลิ้นหัวใจรั่ว (MR) และอาจเกิด
Left ventricle rupture ได

• จาก Stress hormone หรือ 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 หรือมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
Medical HX: ไมมีประวัติในครอบครัว อาจพบ HT, Hyperlipidemia/atrial arrhythmia
1. การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG 12 leads)
• EKG 12 leads: จะพบ New transient ST elevation/T–wave inversion, High ratio of S-T
elevation in V4-6 VS V1-3, Prolongerd QTc interval.
2. การตรวจเลือด
• Bio–markers: CK/troponin I small, rapid, Plasma catecholamines, BNP levels
may be
3. การตรวจหัวใจดวยเครื่องสะทอนเสียงความถี่สูง (Echocardiography)
• พบ Basal normokinesia, Reversible LV apical ballooning, Transient akinesis/dyskinesis
of LV apical & midventricular segments, Regional wall–motion abnormalities > single
epicardial vascular distribution.
4. การฉีดสีดูหัวใจ (CAG)
• พบวาหลอดเลือดหัวใจปกติ ไมมีการตีบตันรุนแรง No evidence of acute plaque rupture,
Minimal evidence of vasospasm, Minimal disturbance of microcirculation แตกลามเนื้อ
หัวใจบีบตัวผิดปกติ Low ejection fraction,

4

เกณฑการวินิจฉัยของ Mayo Clinic
1. New ECG findings: T – wave inversion or ST – Segment changes
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2. Absence of any CAD
3. 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, ACS: LAD anteroseptal extent of RWMA from
akinesia extending equally in Inferior & Lateral apex > Inferior & Lateral walls ตรงขามกับ RCA,
LCX if Left dominant, usually spares the ante
walls as the anteroseptum
3. Repeat echo in 2 – 3days to weeks confirming complete recovery of LV function with
normalization of typical apical RWMA
4

การรักษา
เนื่องจากวาอาการนั้นเกิดจากการที่กลามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวนอย บางทีจะพบวาบางรายหัวใจบีบตัวแค
20% ของปกติ การรักษาจึงมักประคับประคองเหมือนรักษาภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน (Acute heart failure) คือ
ติดตามอาการถาสัญญาณชีพปกติ ใหยา ACE inhibitors, beta blockers หรือยาขับปสสาวะรวมดวย ถามีหวั ใจ
ลมเหลวอาจตองมีการทําการกูชีพใหการรักษาดวยยาในกลุม Inotropic agent บางรายอาการรุนแรงมากอาจจะตองใช
balloon pump ชวยการทํางานของหัวใจดวย โดยสวนใหญผูปวยในกลุมโรคนี้ หัวใจหองลางซายจะกลับเขาสูภาวะ
ปกติภายใน 2 เดือน อาการเหลานี้มักจะเปนชั่วคราวและหายดีเปนปกติได ถาไดรับการรักษาโดยผูเชี่ยวชาญทันทวงที
สรุป
Takotsubo cardiomyopathy เกิดจากความเสียใจมากและทําใจไมได ภาวะนี้ไมมีวิธีรักษาเฉพาะ เปน
การรักษาแบบประคับประคอง อาการตางๆ จะคอยๆ ดีขึ้นภายใน 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 ในวันศุกรที่ 20
เมษายน 2555 เวลา 12.00-13.30 น. หอง 801/1 โดยมีอาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับประสบการณการทํางานดานการประคุณภาพ โดยอาจารยพบวาคนทํางานสวนใหญไมชอบ ไมมีความสุข
และเบื่อหนายในการทําประกันคุณภาพ รูสึกเปนภาระ ชีวิตถูกคุกคาม ถูกทวงถามงาน บางครั้งก็ถูกบังคับใหตอง
เตรียมตัวตอบคําถาม รูสึกมีคนมาจับผิด ซึ่งปญหาเหลานี้อาจเกิดจากเหตุผลตางๆ ดังนี้
- คนทํางานมี Attitude ที่ไมดีตอการเยี่ยมสํารวจ อาจารยมีขอแนะนําวาถาคนทํางานมี Attitude
ที่ดี เขาใจวาการตรวจเยี่ยมเปนการยืนยันวาไดปฏิบัติจริง การเยี่ยมตรวจเปนการชวยรับประกันวา สิ่งที่เราทํานั้น
เปนสิ่งที่ดี ทําใหองคกรเกิดมาตรฐาน ซึ่งก็เปนที่มาของคําถามที่วา ทําไมตองทําประกันคุณภาพ ? คําตอบคือ เพื่อ
ความเปนมาตรฐาน เปนที่ไววางใจ เปนเครื่องหมายรับประกันถึงความมีคุณภาพขององคกรนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ทําอยางไรใหผูทํางานมี Attitude ที่ดี มีความสุขกับการทํางานและการทําประกันคุณภาพควบคูกันไป ตองทําใหงาน
พัฒนาคุณภาพอยูในเนื้องานประจํานั้นๆ พรอมสรางระบบการทํางานที่มีมาตราฐานขึ้น โดยคนทํางานตองทราบวาผู
เยี่ยมสํารวจตองการมาสํารวจอะไร อยามองวาผูเยี่ยมสํารวจมาจับผิด แตจะทําอยางไรใหผูเยี่ยมสํารวจรู จึงตองมี
การเขียนประเมินตนเอง ซึ่งในการเขียนการประเมินเองนั้นตองมาจากเนื้องานของคนทํางานที่ไดทําเอง เพราะผูที่รูดี
ที่สุด ก็คือคนที่ทํางานในกลุมนั้นๆ และตองเขียนใหผูเยี่ยมสํารวจเขาใจในงาน โดยการเขียนนั้นตองเขียนจากบริบท
ของตนเอง ไมลอกเลียนแบบใคร
- ขาดการวางแผนหรือการวางแผนที่ไมดี การที่ไมไดวางแผนไวตั้งแตแรก ทําใหเอกสารและ ขอมูล
ไมครบถวน ดังนั้น หัวหนาหนวยงานและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีการวางแผนรวมกัน โดยตองอธิบายใหคนทํางาน
เขาใจ รูมาตรฐานแตละขอเพื่อจะไดวางแผนและเตรียมขอมูลไดอยางถูกตองและครบถวน เนื่องจากแผนงานจะไดมา
จากนโยบายขององคกร ดังนั้นคนทํางานควรไดรับการแจงแผนงานและรับรูขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับองคกรจากหัวหนา
งานที่เปนผูรับนโยบายจากองคกรลงมาสูผูปฏิบัติ เปรียบคนทํางานเหมือนฟนเฟองหนึ่งขององคกร จึงตองรูวา จะทํา
อะไร ตอนไหน เมื่อไหร และควรมีการประเมินผลเปนระยะๆ โดยใช กระบวนการของ
PDCA คือ
Plan คือ การวางแผนที่ดี
Do คือ การทําตามแผนที่วางไว
Check คือ ผลที่ทําตามแผนนั้นเปนอยางไร
Act คือ ถาเกิดปญหาและอุปสรรคก็วางแผน และทําใหม ถาทําดีแลว ก็พัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป
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ในการ Feedback ของผูเยี่ยมสํารวจ สวนมากจะไม Feedback ตรงๆ จะชื่นชมเพื่อเปนการถนอมน้ําใจทํา
ใหคนทํางานไมเขาใจวา Feedback อะไร จึงทําใหมองไมเห็นจุดบกพรองของตนเอง ไมทราบวาจะเอาจุดไหนมา
ปรับปรุง บางครั้งผูเยี่ยมสํารวจ Feedback ตรงๆ เกิดการไมยอมรับ ก็ทําใหไมเกิดการปรับปรุง
เพราะฉะนั้นในการทํางานประกันคุณภาพ คนทํางานตองการมี Attitude ที่ดี มีความรู ความเขาใจในบริบท
ของหนวยงานตนเอง ทํางานพัฒนาคุณภาพใหอยูในเนื้องานประจํานั้นๆ การรูเขารูเรา รูวาเราทําอะไร รูวาผูเยี่ยม
สํารวจตองการถามอะไร และที่สําคัญการวางแผนที่ดีอันนําไปสูการเขียนประเมินตนเองไดอยางเขาใจ และ
ครอบคลุม เมื่อถึงฤดูของการเยี่ยมสํารวจ งานประกันคุณภาพจะไดไมกลายเปนเรื่องนาเบื่อหรือเรื่องที่คุกามชีวิต
สําหรับคนทํางานอีกตอไป
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ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติและการประเมินผล OSCE
อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร มีการจัดสอบ OSCE ภายหลังสิ้นสุดการเรียนในวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 1 โดยจะสอบในเรื่อง การดูดเสมหะ การใหอาหารทางสายยาง การอาบน้ํา
ทารก การฉีดยา และการเลน ซึ่งเปนกิจกรรมการพยาบาลที่มีความสําคัญและนักศึกษาทุกคนจะตองปฏิบัติได
โดยเฉพาะการดูดเสมหะ เปนกิจกรรมหนึ่งที่พบวามีองคความรูใหมที่ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความเขาใจให
ตรงกันเพื่อใหอาจารยสามารถแนะนํานักศึกษาไปในทางเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประเมินผลการสอบ OSCE
โดยใชเกณฑการประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร จึง จัด กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติและการ
ประเมินผล OSCE ใน วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-9.00 น.
ณ หอง 1103/1-2 โดยมีผู ชวย
ศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณในการเรียนการสอนในระบบหายใจ มาเปน
ผูนํากิจกรรมและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานตางๆ ดังนี้
• ความดันที่ใชในการดูดเสมหะ
- 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
ปากใหมากที่สุดกอน แตใหย้ํานักศึกษาวา ถามี Secretion ออกจากทางใดมากใหดูดทางนั้นกอน
- การดูดในปาก ใหใสสายที่กระพุงแกม ไปถึงโคนลิ้น เพื่อกระตุนใหผูปวยไอ เพราะการดูดเสมหะ
เพื่อใหผูปวยที่ยังสามารถไอไดแตขับเสมหะออกไมได เนนใหดูดเสมหะอยางนุมนวล ไมใสสายโดย
ใชแรง และ ไมใชการควงสายแรงๆ โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดจะทําให Trauma มาก
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นอกจากนี้ มีการเสนอใหนักศึกษาเลือกขนาดของสายใหถูกตอง ดังนั้น ในการสอบจึงควรมีสายดูดเสมหะ
ใหเลือก 3 ขนาด สําหรับในกรณีที่นักศึกษาทํา Contaminate ใหแจงนักศึกษาใหพบอาจารยภายหลังสอบเสร็จเพื่อ
แนะนํา และมีการปรับเกณฑการใหคะแนนใหเหมาะสมเพิ่มจากเดิม ดังนี้
• การจัดทาถูกตอง ลดคะแนนจาก ½ เปน ¼ คะแนน
• การเช็ด Finger tip เติมคําวา อยางถูกตอง
• เพิ่มหัวขอ ระบุขนาดของสายถุกตอง ¼ คะแนน
โดยเกณฑการประเมินใหมจะเริ่มใชในการสอบ
OSCE ในนักศึกษากลุม 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 ในวันอังคารที่ 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
ทีม่ าของการที่อาจารยสนใจเรื่องการนวดสัมผัส เริ่มมาจากไดแรงบันดาลใจจากการที่ปฏิบัติงานและเปนอาจารยใน
หอผูปวยทารกแรกเกิดมาโดยตลอด จึงตองการชวยใหทารกมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น และจากการคนควาเพิ่มเติมพบวา
การนวดสัมผัสสามารถชวยใหทารกมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นได ประกอบกับไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัท
Johnson &
Johnson ในการอบรมการนวดสัมผัสแกพยาบาลทั่วประเทศจึงสนใจที่จะทําวิจัยและศึกษาอยางจริงจัง
จากผลการทดลองในตางประเทศ พบวาการนวดสัมผัสชวยกระตุน Vagous nerve ซึ่งจะสงผลตอระบบ
ทางเดินอาหารและระบบยอยอาหาร กลาวคือ มีผลให Gastric motility เพิ่มขึ้น Gastin เพิ่มขึ้น และ Insulin
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยใหทารกไดรับสารอาหารมากขึ้นและมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น Dr. Tiffany Field (1986)
ไดทําการศึกษาในทารกอายุ 10 วัน ที่มีน้ําหนักตัว 1,200 -1,300 กรัม โดยทําการนวด 10 วันๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 15
นาที พบวาทารกมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเปรียบเทียบกับทารกที่ไมไดรับการนวด
สําหรับในประเทศไทย มีการศึกษาจํานวนหนึ่งเกี่ยวกับการนวดสัมผัสทารก พบวา การนวดสัมผัส ชวยให
ทารกมีเสนรอบศีรษะและความยาวของลําตัวเพิ่มขึ้น และ น้ําหนักเพิ่มขึ้น 35% (สุภาวดี , 2544; ถนอมศรีและคณะ,
2537) นอกจากนี้ ยังชวยใหมารดาและทารกมีความรักใครผูกพันมากขึ้น โดยเนนวาผูนวดควรเปนคนเดียวกัน และ
นวดในเวลาเดียวกัน (พูนสิน, 2543)
นอกจากนี้ ในตางประเทศยังมีการศึกษาอีกมาก เชน จากการศึกษาของ Arikan, et al (2008) โดยการ
เปรียบเทียบระหวางการนวดสัมผัสและไมไดนวดรวมกับการใหรับประทาน Sucrose ชาสมุนไพร และ นมผสม ตอ
ระยะเวลาในการรองไหของเด็ก Colic พบวาเด็กที่ไดรับการนวดจะรองไหนอยกวาเด็กที่ไมไดรับการนวด นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาพบวาการนวดสัมผัสทารกชวยใหมารดาที่มีภาวะซึมเศราหลังคลอดลดลง (Oswalt et al, 2009)
สําหรับทารกอายุกอน 4 เดือนที่ไดรับนมมารดาและไดรับการนวดสัมผัส จะมีน้ําหนักมากกวาเด็กที่ไมไดรับการนวด
แตถา อายุทารกมากกวา 4 เดือน พบวาการนวดไมมีผลตอน้ําหนักตัวของเด็ก ( Serano, 2010) นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาพบวาบิดาที่นวดสัมผัสทารกจะมีปฏิสัมพันกับบุตรมากกวาบิดาที่ไมไดนวดบุตร เปนตน
ผลจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และประสบการณของอาจารยในการเปดการฝกอบรมการนวดสัมผัส
ใหแกพยาบาลและผูดูแลเด็กทั่วประเทศกวา 3 ป รองศาสตราจารยวิไล และผูชวยศาสตราจารยยุวดี จึงทําวิจัยเพื่อ
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ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม การอบรมการนวดสัมผัสตอความรูและทักษะการนวดสัมผัสทารกของพยาบาล
โปรแกรมประกอบดวย การใหความรู สอนสาธิต แจกเอกสารแผนพับและการใหสาธิตยอนกลับ มีผูรวมวิจัยคือ
พยาบาล ที่ไดรับ โปรแกรมแลว และจะวัดผลเฉพาะผูที่นําไปปฏิบัติจริง กลาวคือตองนวดทารก ที่มีอายุนอยกวา 1
เดือน ทั้ง หมด 14 ทา วันละ 1 ครั้ง จํานวน 5 ราย ซึ่ง พบวามีผูรวมวิจัยเพียง 28 คน เทานั้น อยางไรก็ตาม
ผลการวิจัย พบวาผูรวมวิจัยมีความรูและนําไปปฏิบัติได นอกจากนี้ อาจารย วางแผนที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติมใน
มารดาวัยรุน ยาหรือยายที่พ าทารกมาตรวจหลังคลอด และสอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาล
เด็ก ตลอดจนพัฒนาเปนการใหบริการวิชาการ และสนับสนุนใหอาจารยนําไปฝกปฏิบัติในหอผูปวยในการเปน
Faculty Practice ตอไป
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การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในการสอนภาคทฤษฎี
อาจารยวรรณไพร แยมมา และอาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในหัวขอ การสรางงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลายในการสอนภาคทฤษฎี ในวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-9.00 น.หอง 1103/1-2 โดยมี
อาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติ และอาจารยเบ็ญจมาศ โอฬารรัตนมณี รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
อาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติ เลาถึงการไดเขารับการอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปเพื่อการสอนซึ่งได
อบรมทั้งทฤษฎีการเรียนการสอน และไดฝกปฏิบัติในหองเรียน แตเนื่องจากอาจารยเรียนในรุนแรกซึ่งชวงเวลาไมตรง
กับการสอนนักศึกษาจริง จึงฝกสอนในหองเรียนกับผูมาอบรมดวยกันซึ่งในรุนแรกเปนอาจารย 15 คน เปนพยาบาล
จากฝายการพยาบาล 25 คน โดยขณะนั้นสิ่งที่เห็นวานาสนใจคือ การดึงคลิปวิดีโอในเนื้อหาเรื่องตาง ๆ มา
ประกอบการสอน นอกจากนี้ การที่อาจารยไดเขาเปนอาจารยรวมสอนวิชาหนึ่งของมหาวิยาลัยมหิดลที่นักศึกษาชั้น
ปที่ 1 ทุกคนของทุกคณะตองเรียน คือ วิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย วิชานี้ ดึงอาจารยทุกคณะ
มารวมสอน โดยมีคูมือแผนการสอนแตละคาบรวมกัน มีการพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนทุกป นักศึกษาได Concept
ที่เหมือนกัน โดยในคาบแรกจะบอกกฏ กติกาการเรียนการสอน จุดประสงคของวิชา กฎระเบียบ การใหนักศึกษามี
วินัย ในการเขาเรียนตรงเวลา มีการ Scan บัตรเขา-ออก สวนความซื่อสัตย เมื่อสุมเรียกเพื่อนในกลุมออกมานําเสนอ
ไมออกมาแทนเพื่อน หรือถาเพื่อนไมไดอยูในกลุมจะไมลงชื่อแทนเพื่อน นอกจากนี้ยังมีการใชคลิปวิดีโอมาสอน ให
นักศึกษาไดเรียนรูและวิเคราะหจากคลิปวิดีโอ โดยการทํา Bud Group แลวออกมานําเสนอ
สวนอาจารยเบ็ญจมาศ โอฬารรัตนมณี
ซึ่งไดรับการอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปเพื่อการสอนเชนกัน ได
ใชวิธีการสอนแบบบรรยายดวย Concept รวมกับการอภิปรายกลุม มีการแจกเอกสารใหไปอานลวงหนากอนเขาชั้น
เรียน กอนสอนมีการตรวจสอบความพรอมของนักศึกษา เชน ใครงวงก็ใหไปลางหนา แลวเริ่มดวยฉายสไลดเด็กทั่วไป
ที่ปวยเปนมะเร็ง สอนโดยใช เนื้อหาของ Concept 45 นาที แลวแบงกลุมใหนักศึกษาไดอภิปรายกลุม ซึ่งแตละกลุม
เนื้อหาแตกตางกัน แลวสุมใหออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ใชเวลา 15 นาที
นอกจากนี้ อาจารยทั้งสองทานยังเสนอแนะวิธีการสอนอีกหลายวิธี เชน
- วิธีการ Quiz ทายชั่วโมง แลวใหเปนคะแนนชวย
- ลดเนื้อหา สอนใหนักศึกษาคิดมากขึ้นโดยการอภิปลายกลุม แลวอาจารยสรุปประเด็นสําคัญทายชั่วโมง
- สอนวิธีการหาขอมูล วิธีการแกปญหา ใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการเรียนรู ซึ่ง Content เปนสวน
หนึ่งในกระบวนการเรียนรู
การวิจัยในชั้นเรียนก็เปนวิธีหนึ่งที่จะบอกไดวาการสอนวิธีไหนบางที่จะเหมาะสม และไมเหมาะสมอยางไร
แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายไมไดอยูที่วิธีการสอน แตอยูที่สอนอยางไรใหเกิดการเรียนรู ทุกวิธีการสอน ตองสอนให
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นักศึกษาเกิดการเรียนรู อาจสอนหลายๆ วิธีที่จะเหมาะสมและทําใหเกิดการเรียนรูมากที่สุดและเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ทําอยางไรใหวิธีที่หลากหลายนั้นเกิดความสมดุล เกิดความเหมาะสมในแตละเนื้อหา และขณะเดียวกันก็อยา
ลืมวาการเรียนรูของแตละคนไมเทากัน เพราะฉะนั้นวิธีนี้อาจจะเหมาะกับคนนี้ อีกวิธีหนึ่งอาจเหมาะกับคนนั้น แตทํา
อยางไรใหทุกคนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ถึงแมการเรียนรูจะไมเทากัน
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การดูแลตอเนื่องในสตรีตั้งครรภโดยพยาบาลผดุงครรภ ณ Sunshine Hospital
และ RMIT University Melbourne ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท และผูชวยศาสตราจารยกันยรักษ เงยเจริญ ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในหัวขอ การดูแลตอเนื่องในสตรีตั้งครรภโดยพยาบาลผดุงครรภ ณSunshine Hospital และ RMIT University
Melbourne ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียโดยมีผชู วยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท ลิมเรืองรอง ใหเกียรติเปนวิทยากรและ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุ
 ปไดดังนี้
การดูแลตอเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ คือการที่พยาบาลผดุงครรภทําหนาที่ดูแลสตรีตั้งแตระยะตั้งครรภ ระยะ
คลอด และหลังคลอด(WHO, 1999) ในฐานะเจาของไข พยาบาลผดุงครรภรับผิดชอบในการประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรอง
ความเสี่ยง จัดการใหสตรีไดรับขอมูลการดูแลสุขภาพที่จําเปน ทีมการดูแลตอเนื่องดําเนินการโดยพยาบาลผดุงครรภจะมี
ประมาณ 4-8 คน แตละคนจะตองดูแลสตรีตั้งครรภ 40–45 คนตอป และมีการจับคูเพื่อชวยเหลือในการดูแลสตรีที่ตั้งครรภ
การพยาบาลที่ใหก็ใชหลักการเดียวกันกับพยาบาลผดุงครรภทั่วๆ ไป แตตางกันที่การดูแลตอเนื่องนั้น สตรีตั้งครรภจะไดรับ
การดูแลโดยพยาบาลคนเดียวตั้งแตระยะตั้งครรภ จนกระทั่งระยะหลังคลอด ในกรณีที่พยาบาลผดุงครรภประเมินและพบวามี
ความผิดปกติหรือภาวะแทรกซอน พยาบาลผดุงครรภจะประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อสงตอสตรีตั้งครรภไปวินิจฉัยเพื่อการ
รักษาโรคตอได นอกจากนี้ ทุกสัปดาหจะมีการประชุมทีมของการดูแลตอเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภกับที่ปรึกษา
(Academic Consultant) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหา และชวยกันเสนอขอคิดเห็นในการแกไขปญหา
วัตถุประสงคของการดูแลอยางตอเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ คือ
1. เพื่อใหสตรีตั้งครรภและพยาบาลผดุงครรภทําความรูจักกัน และเขาใจในความรูความสามารถของ
แตละฝาย สงเสริมความรู และเติมเต็มความสามารถในการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหพยาบาลผดุงครรภเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของสตรีตั้งครรภไดอยางลึกซึ้ง
3. เพื่อใหพยาบาลผดุงครรภเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของสตรีตั้งครรภ และพัฒนา
ความรวมมือในการสนับสนุนการดูแลทางดานอารมณ สังคม และจิตใจ
การดูแลอยางตอเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ ไดมีการประเมินโดยการทําวิจัย พบวาสตรีตั้งครรภจะใหความ
ไววางใจ ความพึงพอใจกับพยาบาลเจาของไขมาก เนื่องจากเปนการดูแลอยางตอเนื่องตั้งแตตั่งครรภจนกระทั่งคลอด
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การเตรียมตัวเพื่อการคลอด (Childbirth Preparation)
อาจารยจารุพร เพ็ชรอยู ผูลิขิต
ภาควิชาการพยาบาล สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
จัด กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ การเตรียมตัวเพื่อการคลอด ( Childbirth Preparation) ในวัน จันทรที่ 20 สิงหาคม
2555 โดยมีผูชวยศาสตราจารยธิติมา จําปรัตน ใหเกียรติเปนวิทยากรและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปไดดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการคลอดมีความเปนมาอยางไร?
การเตรียมตัวเพื่อการคลอดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตปค.ศ. 1933 และตอเนื่องมาถึงปจจุบัน และเริ่มเขามาใน
ประเทศไทย โดยรองศาสตราจารยกอบกุล พันธเจริญวรกุล การเตรียมตัวเพื่อการคลอดนั้นมีวัตถุประสงคของการ
เตรียมตัวเพื่อการคลอด คือ
1. เพื่อใหสตรีตั้งครรภมีความรูในการคลอดบุตร
2. เพื่อเตรียมสตรีตั้งตั้งครรภใหสามารถใชเทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสตรีตั้งครรภมีความมั่นใจและไดรับประสบการณที่ดีในการคลอดบุตร
ทําไมจึงตองมีการเตรียมตัวเพื่อการคลอด?
สตรีในเกือบทุกชาติทุกวัฒนธรรมมีการรับรูหรือใหความหมายกับการคลอดวาเปนปรากฏการณที่เกิดความ
เจ็บปวดที่สุดในชีวิต วัฒนธรรมไทยเปรียบการคลอดเหมือนภาวะออกศึกสงคราม คือ มีแตความไมแนนอน นากลัว
ทุกขทรมานและอาจอันตรายถึงแกชีวิตได ยิ่งใกลระยะคลอดก็จะยิ่งทวีความกลัวและความวิตกกังวลมากขึ้นซึ่งสงผล
กระทบตอการหดรัดตัวของมดลูก ทําใหเกิดการคลอดลาชาใชเวลาในการคลอดยาวนานขึ้น การเตรียมตัวเพื่อการ
คลอดจะชวยลดความวิตกกังวล ความกลัวและความเครียดที่เกิดขึ้นในระยะคลอดได สตรีที่ไดรับการเตรียมจะมี
ความมั่นใจในสมรรถนะของตนในการเผชิญกับภาวะเจ็บปวดในระยะคลอดได ซึ่งอิทธิพลดานรางกายที่ ทําใหเกิดการ
เจ็บครรภคลอด เกิดจากการหดรัดตัวของลูก แรงดันในโพรงมดลูกการถูกดึงรั้งออกของกระดูกเชิงกราน กลามเนื้อ
และฝเย็บ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลดานจิตใจและสังคม เกิดจากความไมคุนเคย ความกลัว สับสน ความคาดหวังกับ
ความเจ็บปวดและประสบการณที่ผานมาของสตรีตั้งครรภ ซึ่งอิทธิพลเหลานี้จะแตกตางกันในสตรีตั้งครรภแตละราย
แนวคิดการเตรียมสตรีตั้งครรภเพื่อการคลอดโดยวิธีธรรมชาติ (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 โดยการจัดสถานที่ สิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหผอนคลาย อาจใชเสียงดนตรีที่ผอนคลาย กลิ่นน้ํามัน
หอมระเหย หรือใชแสงที่พอเหมาะกับการพักผอน
Fear

Tension

Pain

2. Lamaze Method (คศ.1951) ลามาซ (Ferdinand Lamaze) สูติแพทยชาวฝรั่งเศสไดนําเสนอวิธีการ
เตรียมตัวเพื่อการคลอดดวยกลวิธีปองกันทางจิต (Psychoprophylaxis) โดยนําพื้นฐานความรูจากทฤษฎีการเรียนรู
แบบมีเงือ่ นไขของ Pavlov มาใช วิธีการของลามาซประกอบดวยหลักการพื้นฐาน ดังนี้
ClassicLamaze ประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ
1. Conditional การสรางเงื่อนไขใหผูคลอด เชน การใชเทคนิคการหายใจ เมื่อมีการหดรัดตัวของมดลูกให
หายใจเขาลึกๆ และเปาลมออกทางปาก 6-8 ครั้งตอนาที
2. Concentration (Focusing) การมุงจุดสนใจอยูที่การใชเทคนิคการหายใจเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจออก
จากความเจ็บปวด
3. Discipline ผูคลอดจะตองสามารถปฎิบัติการใชเทคนิคการหายใจไดเอง โดยไมตองมีผูกํากับ
Adapted Lamaze คือ การใหความรูแกผูคลอด และใหผูคลอดไดฝกใชเทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวด
ตางๆ โดยสตรีตั้งครรภตองเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง เชน การสรางจินตภาพ คือ จินตนาการถึงภาพที่
สวยงาม หรือใบหนาของบุตร หรือการใชดนตรีบําบัด โดยมีคําแนะนําวาไมควรใชดนตรีที่มีจังหวะชาเกินไป
เนื่องจากจะทําใหจังหวะของการหดรัดตัวของมดลูกชาตามไปดวย และควรเปนดนตรีบรรเลง จึงจะเหมาะสมกับ
ระยะแรกของการคลอด
แนวคิดของลามาซแพรหลายมากในแถบตะวันตก มีผูนํามาใชมากมายและจากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผล
ของการเตรียมตัวเพื่อคลอดดวยวิธีการของลามาซ ทําใหมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา เชน เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการ
โภชนาการ การใหนมทารกแรกเกิดและภาวะเสี่ยงตางๆ รวมถึงการปฏิบัติตนในระยะ หลังคลอดเปนตนและเทคนิค
ตางๆ เชนเทคนิคการหายใจปรับใหยืดหยุนมากขึ้นไมตองหายใจตามรูปแบบอยางเครงครัด เปนตน
แนวคิดการเตรียมสตรีตั้งครรภเพื่อการคลอดดวยวิธีการคลอดดวยตนเอง (Active Birth)
ความหมายของการคลอดดวยตนเอง หมายถึงการคลอดที่ดําเนินตามกระบวนการทางธรรมชาติและ
สัญชาตญาณของการเปนผูใหกําเนิด โดยผูคลอดเปนผูกําหนดปจจัยสนับสนุนการคลอดและกระทําดวยตนเอง
รวมทั้งใชสิทธิของตนในการตัดสินใจทางเลือกเมื่อจําเปนตองไดรับการตรวจรักษาหรือการชวยเหลือ ปจจัยสนับสนุน
การคลอดตามกระบวนการธรรมชาติประกอบดวยกาย จิต สิ่งแวดลอมและสังคม การคลอดดวยตนเองจึงเปนวิธีการ
คลอดที่สามารถนํามาอธิบายใหเห็นวาสตรีที่ไดรับการเสริมพลังอํานาจในการคลอดจะรูจักสิทธิและหนาที่ของตน
NSKnowledge Management [95]

สามารถใชสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลที่มีผลตอตนเองและบุตร รับรูเรื่องและสามารถควบคุมเหตุการณที่
เกิดขึ้นไดตลอดการคลอดโดยใชความรูสามารถของตนเอง
การเตรียมสตรีตั้งครรภเพื่อการคลอดในแนวคิดนี้ สตรีตั้งครรภควรไดรับความรูและการฝกทักษะที่จะชวย
ใหการคลอดดําเนินไปตามธรรมชาติใน 4 เรื่องดวยกัน คือ
1. การเคลื่อนไหว (Movement) และทาคลอด (Position)
2. การหายใจ (Breathing)
3. การบริหารรางกาย (Exercise)
4. การนวด (Massage)
นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไมใชยา (
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. การสัมผัสเพื่อการรักษา (Therapeutic Touch)
8. การใชจินตภาพ (Imagination)
9. การใชความรอนและความเย็น (Heat and Cold)
10. ธารบําบัด (Hydrotherapy)
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Non

เทคนิคการถายภาพใหสวยงาม
นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผูล ิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2555 ในหัวขอ “เทคนิคการถายภาพใหสวยงาม” ใน
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอง 217 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดเชิญ
นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร มาเปนวิทยากร
นางสาวเขมิกากลิ่นเกษร กลาววาจริงๆ แลวการถายภาพใหสวยงามนั้น ขึ้นอยูกับบริบทและปจจัยหลายๆ ดาน
ประกอบกัน เชน ความพรอมของอุปกรณ คือจะใหภาพที่ถายจากกลองCompact มีความสวยงามและคมชัดกวากลอง
Single Lens นั้นเปนเรื่องคอนขางยาก แตก็มีเทคนิค/วิธีการในการถายภาพใหมีความสวยงาม ดังนี้
 ความรูเบื้องตนสําหรับการถายภาพ
กอนที่เราจะถายภาพนั้น จําเปนตองมีความรูในเรื่องกลไกการทํางานของกลองกอน กลาวคือ กลองดิจิตอล
มีหลักการทํางานคลายๆ กับกลองฟลม คือ แสงผานเลนส ผานรูรับแสง และมานชัตเตอรไปตกกระทบกับเซ็นเซอร
ภาพ จากนั้นจึงออกมาเปนภาพ สวนการทํางานของกลองฟลม คือแสงผานเลนส ผานรูรับแสง และมานชัตเตอรไป
ตกกระทบกับแผนฟลม แลวออกมาเปนภาพ และในปจจุบันมีการพัฒนาระบบกลองดิจิตอลใหมีลูกเลนและฟงกชั่น
ตางๆ ใหงายตอการใชงาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกร็ดเล็ก เกร็ดนอย
เมื่อซื้อกลองมาครั้งแรก สิ่งที่ตองปฏิบัติอยางแรกคือ การอานคูมือการใชงานของกลองที่ซึ้อมา วามีฟงกชั่น
อะไรบาง ขอมูลพื้นฐานของกลองมีอะไรบาง และกลองที่เลือกซื้อมามีคุณสมบัติเดนอะไร เพื่อจะทําใหเรานําคุณสมบัติ
เดนเหลานั้นมาใชประโยชนจากกลองไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
 ฟงกชั่นตางๆ ของกลอง
Scene Mode คือโปรแกรมสําเร็จรูปที่กลองดิจิตอลจัดเตรียมไว โดยทั่วๆ ไป จะมีทั้งในกลอง Compact
และกลอง Single Lens เพื่อใชถายภาพในลักษณะและสถานการณตางๆ โดยมีรูปแบบทั่วไป ดังนี้
Portrait มักใชสัญลักษณ “P” หรือรูปหนาคน เปนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคล การทํางาน
ของกลองดิจิตอลจะเนนที่บุคคลหรือวัตถุที่ตองการถายภาพ หรือการทํางานของกลองบางรุนก็จะปรากฏ
กรอบ
สี่เหลี่ยมขึ้นมาและมีภาพบุคคลหรือวัตถุที่ตองการถายอยูภายในกรอบนั้น
Landscape มักใชสัญลักษณ “L” หรือรูปวิวทิวทัศน ภูเขา เปนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับการ ถายภาพ
ทิวทัศน เวลาถายภาพดวยโปรแกรมนี้ ควรจะเปดเลนสใหกวาง เนื่องจากโปรแกรมนี้จะโฟกัสภาพในระยะ ที่ไกลที่สุด
หรือที่เรียกวา “Infinity”
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Sports มักใชสัญลักษณ “S” หรือรูปนักกีฬาวิ่ง เปนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับการถายภาพกีฬา หรือวัตถุที่
มีการเคลื่อนไหวเร็วๆ ซึ่งเปนการปรับความเร็วชัตเตอรใหสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ มีการปรับระบบใหมีการถายภาพ
ตอเนื่อง รวมถึงปรับคาความไวแสงดวย
Night Portrait มักใชสัญลักษณ “P” ซึ่งจะคลายๆ กับ Portrait แตตางกันตรงที่มีการชดเชยแสง เปน
โปรแกรมที่เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคลตอนกลางคืนที่ฉากหลังพอมีแสงสวางอยูบาง ซึ่งควรจะใชอุปกรณเสริม
ชวยคือ ขาตั้งกลอง เพราะเวลาที่เราถายภาพในพื้นที่ที่มีแสงนอย ภาพจะไหว
 การจัดองคประกอบภาพ (อยางงาย)
องคประกอบภาพถือเปนเรื่องสําคัญที่สุดของการถายภาพใหสวยงาม เพราะการถายภาพถือเปนศิลปะ อยาง
หนึ่ง ซึ่งมีหลายหลักการ แตในวันนี้จะขอยกตัวอยางหลักการจัดองคประกอบภาพอยางงาย โดยผูที่ไมมีพื้นฐาน การ
ถายภาพก็สามารถนําไปใชได ดังนี้
1. การวางจุดสนใจของภาพ (Center of Interest)
ในการถายภาพจําเปนตองเลือกจุดสนใจในภาพใหเปนตัวเอก หลักการงายๆ ในการวางจุดสนใจคือ “จุด
สนใจในภาพตองดูงาย ผูที่ชมภาพเขาใจไดทันทีวาเราตองการสื่อถึงอะไรในภาพ ” เชน การวางจุดสนใจใหมีสีสัน
ตัดกับฉากหลัง และไมจําเปนตองวางจุดสนใจไวตรงกลางเสมอไป
2. กฎสามสวน
เปนการจัดวางองคประกอบภาพใหดูดี โดยการกําหนดจุดสนใจของเราที่จุดตัดของเสนฉากแบงรูปออก
เปน 3 สวน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งในกลอง Compact สวนใหญมีฟงกชั่น Grid Line มาให โดยกฎสามสวน
สามารถวางจุดสนใจไดทั้ง 4 จุดตัดและไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน
3. การจัดองคประกอบแบบสมมาตร
เปนการจัดองคประกอบภาพดวยการแบงเฟรมรูปออกเปนสองสวน ดานซายและดานขวาใหสมมาตรกัน
เพื่อใหจุดสนใจดูงายขึ้น และภาพมีความสมดุล
เกร็ดเล็ก เกร็ดนอย
การถายภาพในมุมตางๆ ก็จะใหอารมณและความรูสึกที่ตางกัน ไดแก
การถายภาพมุมเงย คือ ถายจากที่ต่ําไปที่สูง จะใหความรูสึกของวัตถุที่ถายมีความยิ่งใหญ เปนผูนํา
การถายภาพมุมต่ํา คือ ถายจากที่สูงไปที่ต่ํา จะใหความรูสึกของวัตถุที่ถายดูตอยต่ํา นอยเนื้อต่ําใจ
4. จุดสนใจฉากหนาฉากหลัง
การถายภาพในลักษณะนี้คือ การเนนวัตถุที่อยูดานหนาใหมีความคมชัดนาสนใจ สีของวัตถุกับฉากดานหลัง
เปนสีที่ตัดกัน
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ในการถายภาพไมจําเปนตองใชเทคนิคการจัดองคประกอบภาพเพียงเทคนิคเดียว
อาจจะใชหลายๆ เทคนิคประกอบกันก็ได ซึ่งการถายภาพจําเปนตองใชประสบการณ
ทักษะและมุมมองการถายภาพประกอบกันดวย
 พื้นฐานที่นักถายภาพควรทราบ
1. ความเร็วชัตเตอร หรือ Shutter Speed เปนการกําหนดระยะเวลาในการถายภาพ เชน ถาเราตองการ
ถายภาพที่วัตถุมีการเคลื่อนไหวเร็ว แตเราตองการภาพชัด ควรกําหนด Shutter Speed ที่มีคาสูง คือมากกวา
1/500 ขึ้นไป จึงจะเห็นภาพชัดเจน
2. ขนาดรูรับแสง เปนการกําหนดปริมาณของแสงที่ผานเขามาในเลนสไดมากหรือนอย เรียกวา F-stop
ถาม อยากไดเทคนิคการถายภาพ Portrait ใหดูฟุงๆ จะถายอยางไร
ตอบ ถาในกลอง Compact สามารถปรับใหอยูในโหมด Portrait ได แตถาในกลอง Single Lens เราตอง
ปรับขนาดของรูรับแสงใหมาก ภาพที่ออกมาจะมีลักษณะ “ชัดลึก ” แตหากปรับขนาดของรูรับแสงใหนอย ภาพที่
ออกมาจะมีลกั ษณะ “ชัดตื้น” กลาวคือ จุดสนใจจะชัด พื้นหลังจะเบลอ
 เทคนิคการถายภาพอื่นๆ ที่นาสนใจ
1. เสนนําสายตา เชน การใชถนน เสนแมน้ํามาชวย เพื่อใหวัตถุดูลึก มีมิติ
2. ภาพ Close-up เปนการถายภาพที่เนนใบหนา ซึ่งการถายภาพไมจําเปนตองถายใหเห็นทั้งหัว จะถาย
ตรงหนาผากลงมาก็ได โดยภาพที่ไดนี้จะเห็นดวงตา ซึ่งจะสื่อถึงอารมณและความรูสึกออกมาดวย
3. ภาพยอนแสง ควรใชอุปกรณเสริมคือ ขาตั้งกลอง
4. การถายภาพในกลอง Single Lens ใหเห็นแสงบนฉากหลังเปนรูปตางๆ ไดแก
แสงกลม โดยการเปดรูรับแสงใหกวาง
แสงเหลี่ยม โดยการเปดรูรับแสงใหแคบ
5. การถายภาพโดยใชเลนส Tele หรือ เลนสซูมเขามาชวย จะทําใหภาพเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น
 ภาพที่ไมควรถาย ไดแก
- ภาพที่ถายแลวมีพื้นที่เหลือ
- ภาพที่ถายแลวดูตัวเอกไมมีความสําคัญ หรือกลืนไปกับฉากหลัง
 ภาพที่ควรถาย ไดแก
- การถายภาพใหแนนๆ คือ เนนวัตถุใหมีความเดน
- การถายภาพทั้งตัว ควรใหเห็นเทาดวย
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 การใชงานของภาพแตละประเภท
- ภาพนิ่ง ใชสําหรับการทําสื่อสิ่งพิมพ
- ภาพเคลื่อนไหว เปนภาพที่ใชเลาเรื่องราวและจบในตัวของมันเอง ใชสําหรับการทํารายการโทรทัศน
มัลติมีเดีย
ภาพทุกภาพที่ถายออกมาตองเปนการสื่อความหมาย หรือเปนการบอกเรื่องราว
สําหรับรายละเอียดเทคนิคการถายภาพเบื้องตน สามารถดูไดจาก เอกสารประกอบเทคนิคการถายภาพ
เบื้องตน ที่แจกใหในวันอบรมนะคะ
ทายกิจกรรมในวันนี้ คงทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูวิธีการถายภาพเบื้องตน และสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง ซึ่งจะเปนประโยชนตอตนเองและหนวยงานตอไป
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การนําเสนอที่มีประสิทธิภาพดวยโปรแกรม PREZI
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อ
สรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2555 ในหัวขอ “การนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ ดวย
โปรแกรม PREZI” ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00-13.00 น.ณ หอง 501คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดเชิญนางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร
งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกรและ
นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเปนวิทยากร
โปรแกรม PREZI คืออะไร
โปรแกรม PREZI เปนโปรแกรมที่ใชในการแปลงความคิด ( Ideas) และแนวคิด (Concepts) ออกมาเปน
ภาพที่สามารถมองเห็นไดซึ่งโปรแกรม PREZI จะมีเครื่องมือการออกแบบที่ชวยใหผูใชสามารถจําแนกการนําเสนอ
เนื้อหาออกเปนสวนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 โปรแกรม PREZI มีฟงกชั่นการทํางานอยางไร
1. Pan และ Zoom ตามแนวคิดที่วางแผนไว
2. Import Media เชน ภาพวิดีโอ YouTube, Videos, PDF หรือสื่ออื่นๆ
3. Full Toolkit โดยสามารถเลือก Template และ/หรือ Theme ในการจัดการนําเสนอ
4. Present Online และ Offline สามารถนําเสนอไดทั้งแบบออนไลน และนําเสนอในแบบออฟไลน
5. Work Together สามารถทํางานแบบรวมมือแบบเรียลไทม (Real-time)
6. Add Storyline สามารถใชเฟรม (Frame) และเสนทาง (Path) เพื่อสรางเสนทางการนําเสนอ
 รูปแบบการนําเสนอ
โปรแกรม PREZI เนนฟงกชั่นการ Zoom in, Zoom out และ Rotate ซึ่งการนําเสนอในรูปแบบนี้ยอม
ดีกวาการนําเสนอดวยภาพนิ่งบนหนาจอเพียงอยางเดียว และการนําเสนอนั้นสามารถนําเสนอไดดังนี้
1. นําเสนอบนคอมพิวเตอร
2. ฝง (Embed) อยูบนเว็บเพจ
3. เผยแพรบน Social Media Site
4. แบงปนไวบน Blog
5. วางไวใน Prezi Explore Tab
ผูใชงานจําเปนที่จะตองวางแผนการนําเสนอไวลวงหนา ไมวาจะเปนวิธีการเคลื่อนไหว ขอความหลัก แนวคิด
และคําสําคัญ รวมทั้งสื่อตางๆที่จะใชนําเสนอเพื่อใหสามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
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 การลงทะเบียนเพื่อใชงานโปรแกรม
ผูใชสามารถลงทะเบียนเพื่อใชงานโปรแกรม PREZI ดังนี้
1. เขาสูเว็บไซต http://prezi.com
2. คลิกปุม Sign up now
3. คลิกเลือก Student & Teacher โดยใช E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดพื้นที่การทํางาน
เพิ่มขึ้นจาก 100 MB เปน 500 MB
4. เลือก Edu Enjoy แลวคลิกปุม Start Now
5. ระบุ E-mail สําหรับการติดตอ จากนั้นคลิกปุม Continue จะปรากฏหนาจอตอบรับการ
ลงทะเบียน และใหทานยืนยันการลงทะเบียนดวย E-mail ที่ระบุไว
6. ใหเขาไปที่ E-mail ตามที่ระบุไวในขั้นตอนที่ 5 แลว Copy URL มาวางในชอง Address Bar ของ Web
Browser ที่ใชงานเพื่อเขาไปลงทะเบียนในระบบอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะปรากฏหนาจอใหใสรายละเอียดของ
ผูสมัคร รวมทั้งใหกําหนดPassword เอง จากนั้นคลิกปุมRegister and Continue
เพียงเทานี้ ผูใชงานก็จะสามารถใชโปรแกรม PREZI ในการสรางสรรคผลงานของตนเองไดแลว สําหรับ
วิธีการทํางานนั้น วิทยากรไดแนะนําวิธีการและนําเสนอตัวอยางคราวๆ ซึ่งผูใชงานสามารถศึกษาและทดลองทําได
ดวยตนเองทายกิจกรรมในวันนี้ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูวิธีการการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพดวยโปรแกรม
PREZI และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
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การใชงานระบบ MUMIS & MUGSS มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555 ในหัวขอ“การใชงานระบบ MUMIS & MUGSS
มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-11.00 น. ณ หองเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ และ
นางนภัสสร ลาภณรงคชัย หัวหนางานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงมาเปนวิทยากร
 จาก MUFIS สู MUMIS & MUGSS
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดกลาวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการบันทึกขอมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพ จากเดิมที่ใหแตละสวนงานตองบันทึกขอมูลลงในระบบ MUFIS ซึ่งที่ผานพบวาการใชงาน
ระบบดังกลาวประสบปญหาคอนขางมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลจึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUMIS - MU Management Information System) และระบบสารสนเทศเพื่องาน
บริการทั่วไป (MUGSS - MU General Service System) มาทดแทนการทํางานของระบบ MUFIS ซึ่งผูใชงาน
สามารถเขาถึงไดทาง http://mumis.mahidol
 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบ MUMIS & MUGSS
1. เพื่อพัฒนาตอยอดระบบสารสนเทศคณะ (MUFIS) เดิมใหเปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทั่วไป
(MUGSS) สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดอยาง
ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
(MUMIS) สามารถรองรับการใชขอมูลเพื่อชวยในการบริหารและการตัดสินใจได
2. เพื่อใหผูบริหารสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว และนําสารสนเทศไปใชในการวางแผน
และกําหนดนโยบายของผูบริหาร
3. เพื่อลดความซ้ําซอนในการนําเขาขอมูลหรือการถายโอนขอมูลระหวางระบบงาน ซึ่งทําใหเสียเวลาใน
การเตรียมขอมูลและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได
4. เพื่อนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูในระบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
 โมดูลภายในระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทั่วไป (MUGSS)
ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทั่วไป (MUGSS) ประกอบดวยโมดูลตางๆ ดังนี้
1. สวนงาน (โครงสรางองคกร)
2. ขอมูลบุคลากร
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3.
4.
5.
6.

ขอมูลหลักสูตร
ขอมูลนักศึกษา
วิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา
โครงการวิจัย/นําเสนอ/ตีพิมพ
- โครงการวิจัย
- ตีพิมพบทความวิจัย(ไมมีโครงการวิจัยรองรับ)
- การไดรับการอางอิง
- จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
7. นวัตกรรมและผลงานอื่นๆ
8. การพัฒนาบุคลากร
9. ใหบริการวิชาการ
10. คําสั่งแตงตั้ง/กรรมการ
11. กิจกรรมในรอบป
12. แผนงาน/โครงการ
13. ประกันคุณภาพการศึกษา
14. ระบบอนุมัติ (ขอมูล)
โดยที่ MUGSS (MU General Service System) มีสิทธิในการเขาใชงานระบบ 3 ประเภท คือ
1. สิทธิเจาหนาที่สวนงาน
2. สิทธิผูดูแลระบบสวนงาน
3. สิทธิผูประกันคุณภาพ

 โครงสรางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล(MUMIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MUMIS) ประกอบดวยโครงสรางตางๆ ดังนี้
1. หนวยงาน
2. บุคลากร
3. การเรียนการสอน
4. การพัฒนาบุคลากร
5. ผลงาน
6. กิจกรรมในรอบป
7. รายงานประจําป
8. แผนงาน โครงการ
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9. ตัวบงชี้ ตัวชี้วัด
โดยที่ 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
 การใชงานขอมูลตัวบงชี้และตัวชี้วัด
การบันทึกขอมูลตัวบงชี้และตัวชี้วัด จะคลายกับการบันทึกลงในระบบ MUFIS เดิมที่ตองมีการกรอกขอมูล
พื้นฐานตามตัวชี้วัดตางๆ เชน ตัวชี้วัดของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ตัวชี้วัดของ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ฯลฯ รวมทั้งการแนบไฟลขอมูลเพื่อการตรวจสอบขอมูล
ประกันคุณภาพ
 เนนย้ําการเตรียมความพรอมสําหรับการเยี่ยมสํารวจ
0

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย และนางนภัสสร ลาภณรงคชัย ไดแจงผานกิจกรรมใน
ครั้งนี้วา สวนงานตองจัดทําขอมูลใน KPI เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเยี่ยมสํารวจจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555 โดยจะตองตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในระบบฯ การกรอกขอมูลพื้นฐานของตัวบงชี้ พรอมแนบไฟลในระบบ ใหเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2555 สวนการบันทึกขอมูลในปงบประมาณตอไป ใหเริ่มบันทึกขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยใหเริ่ม
ทยอยบันทึกในระบบใหมไดเลย
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วิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินการในงานที่ปฏิบัติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อ
สรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2555 ในหัวขอ “วิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการ
ดําเนินการในงานที่ปฏิบัต”ิ ในวันอังคารที่ 21สิงหาคม 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 ซึ่งคําตอบที่ไดรับมีหลากหลาย ดังนี้
1. เก็บขอมูลเปนแบบ Likert Scale ตั้งแต 3-5 ระดับ
2. วิเคราะหขอมูลมีทั้งแบบ ความถี่-รอยละ และคาเฉลี่ย-สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมคอยไดใชสถิติขั้นสูง
3. บางหนวยงานนอกเหนือจากการประเมินในราย Item แลว จะมีขอคําถามที่แยกถามตางหากวา “โดย
ภาพรวมแลวทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด” ซึ่งการประเมินในภาพรวมนี้ ไมไดคํานวณจากการรวม
Item ทั้งหมดเขาดวยกันแลวหารดวยจํานวน Item ทั้งหมด ซึ่งบางครั้งพบวาขอมูลมีการขัดแยงกันเอง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชั ย กลาวเพิ่มเติมวาการเก็บขอมูลของแตละหนวยงานนั้น
ถาเปนไปได อยากใหเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน คือ เปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ และในการวิเคราะหขอมูล
ขอใหวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพราะสามารถใชในการตอบขอมูลการประกันคุณภาพได อีกทั้ง
ยังสามารถใชในการเปรียบเทียบเพื่อหาแนวโนมของขอมูลได ซึ่งในประเด็นดังกลาว นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร
ไดกลาวเสริมวา ถาไมเปนการเพิ่มภาระงานมากเกินไป อยากใหวิเคราะหขอมูลทั้งแบบความถี่ -รอยละ และ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งตองการใชขอมูลแบบความถี-ร่ อยละ และในบางครั้งตองการใชขอมูล
คาเฉลี่ย -สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งทุกคนมีความเห็นตรงกันวาควรจะวิเคราะหขอมูลทั้ง
2 แบบ ซึ่งผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดนําเสนอตัวอยางวิธีการเขียนตารางการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ขอคําถาม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

1. ……………………

จํานวน …
รอยละ ...
จํานวน …
รอยละ ...

จํานวน …
รอยละ...
จํานวน …
รอยละ...

จํานวน …
รอยละ...
จํานวน …
รอยละ...

จํานวน …
รอยละ ...
จํานวน …
รอยละ ...

2. ……………………

นอยที่สุด คาเฉลี่ย
จํานวน … ...
รอยละ...
จํานวน … ...
รอยละ...

NSKnowledge Management [106]

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
...
...

 โปรแกรม SPSS คืออะไร
โปรแกรม SPSS เปนโปรแกรมของคอมพิวเตอรที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อชวยนักวิจัยในเรื่องการเก็บขอมูลและ
การประมวลผลขอมูล การจะนําโปรแกรมนี้มาใชกับงานศึกษาวิจัย ผูใชควรจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัยเปนอยางดี และจะตองเลือกเทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่เหมาะสมมาใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
 การกําหนดตัวแปรและรหัสขอมูลจากคําถามในแบบสอบถาม
ผูใชงานจะตองทําการกําหนดตัวแปรและรหัสขอมูลจากคําถามในแบบสอบถามที่ใช โดยมีตัวอยางของ
คําถามในแบบสอบถามดังนี้
1. คําถามปลายปดที่มีคําตอบใหผูตอบเลือกตอบเพียงสองคําตอบ (Dichotomous Question)
เชนเพศ
 เพศชาย = 1
 เพศหญิง = 2
กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร
1 ตัวแปร
2.คําถามปลายปดที่มีคําตอบใหเลือกตอบหลายคําตอบ (Multiple Choice Questions)
เชนชวงเวลาที่ทานชอบเรียนมากที่สุดคือชวงใด
 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.คําถามปลายปดที่สามารถเลือกคําตอบไดหลายคําตอบ (Checklist Question)
เชน ปกติทานใชเวลาวางทําอะไร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
 ไปเที่ยวตามสถานเริงรมย
 ทํากิจกรรมบันเทิงตางๆ
 ชวยพอแมทํางานบาน
 อื่นๆ โปรดระบุ …………
กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 4 ตัวแปร และการบันทึกขอมูลตองปฏิบัติ ดังนี้
ถาผูตอบเลือก = 1
ถาผูตอบไมเลือก = 0
4. คําถามปลายเปดที่คําตอบเปนตัวเลข
เชน อายุ....35........ป
กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร
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5.คําถามที่แสดงระดับความมากนอย (Scale Question)
เชน การสรุปบทเรียนทุกครั้งทําใหทานเขาใจเนื้อหามากขึ้น
ความคิดเห็น
รหัส
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร
6. คําถามบางคําถามอาจรวมเปนคําถามเดียวกันได หรือทําใหเปนตัวแปรเดียวกันได
เชนทานเคยขาดเรียนหรือไม
 ไมเคย
 ขาดเรียนทั้งหมด ……… ครั้ง
กรณีนี้ สรางตัวแปรไดทั้งแบบ 1 ตัวแปร และ 2 ตัวแปร
7.คําถามที่ไมไดรับคําตอบ (Missing Data)
7.1 User Missing เชน กรณีผูตอบแบบสอบถามไมตอบขอมูลในขอนั้นๆ หรือคําถามนั้นๆ ไมตอง
ตอบใหใส missing เปน 9, 99, 999, 9999ฯลฯ แลวแตกรณี
7.2 System Missing (.) เชนกรณีที่ขอมูลไมครบและผูวิจัยไมไดลงรหัสไว
การสรางตัวแปรในโปรแกรม SPSS
ผูใชงานจะตองทําการสรางตัวแปรที่จะใชบันทึกคาของขอมูลลงในโปรแกรม SPSS กอน จึงจะสามารถ
บันทึกขอมูลได
File New Data
คําสั่งพื้นฐานที่ใชงานบอยๆ
1. คําสั่ง Compute
คําสั่งนี้ใชสําหรับสรางตัวแปรเปาหมาย ( Target Variable) ขึ้นมาใหม หรืออาจจะสรางแทนที่ตัวเดิมก็ได
โดยที่ตัวแปรเปาหมายเปนฟงกชั่นของตัวแปรเดิม
Transform Compute Variable
สูตรการคํานวณดวย SUM
=SUM(numexpr,numexpr[,..])
สูตรการคํานวณดวย MEAN
= MEAN(numexpr,numexpr[,..])
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2. คําสั่ง Frequencies
เปนคําสั่งที่ใชพรรณนาขอมูลเชิงคุณภาพทีละตัวแปร หรือขอมูลที่มาจากประชากรเพียงกลุมเดียว และ
ผลลัพธที่ไดจากการใชคําสั่งนี้จะนําเสนอในรูปของตารางสถิติและตารางแจกแจงความถี่
AnalyzeDescriptive StatisticsFrequencies
3. คําสั่ง Descriptives
เปนคําสั่งที่ใชพรรณนาขอมูลเชิงปริมาณที่มาจากประชากรเพียงกลุมเดียว โดยที่ตัวแปรนั้นมีระดับการวัด
เปนแบบชวงหรือแบบอัตราสวน และผลลัพธที่ไดจากการใชคําสั่งนี้จะนําเสนอเฉพาะคาสถิติเชิงพรรณนาเทานั้น โดย
จะไมแสดงตารางแจกแจงความถี่ไวในผลลัพธ
AnalyzeDescriptive Statistics Descriptives
เพียงเทานี้ ผูใชงานก็จะสามารถใชโปรแกรม SPSSเบื้องตนในการวิเคราะหขอมูลในงานของตนเองไดแลว
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กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ครั้งที่ 1
การประเมินผลกิจกรรม (AAR) เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา
นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผู

ลิขิต

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
NSKM ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ
หองประชุมชั้น 6 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรม ( AAR) เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หองประชุม 1110 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชวนคุย ชวนคิด
กอนเริ่มกระบวนการ AAR ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดแจงใหทราบวามีคําถามที่
เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรมฯ ซึ่งไดตอบคําถามดังกลาวผานทางรายการNSTV แลว โดยมีสาระของคําถาม/คําตอบ ดังนี้
1. จะเริ่มตนจัดการความรูในงานประจําไดอยางไร?
ตอบ ในเบื้องตนคณะกรรมการ KM จะเขาไปใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ แลวหลังจากนั้นก็จะใหแต
ละงานไดลองปฏิบัติดวยตนเอง หากมีปญหาใดก็สามารถขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการ KM ได
2. องคความรูขั้นไหนที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได?
ตอบ เราสามารถแลกเปลี่ยนความรูไดทุกเรื่อง เพียงแคเราเห็นความรูนั้นจะเปนประโยชนตอบุคลากรและ
องคกรของเรา ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันไดเลย แตจะแลกเปลี่ยนผานชองทางไหน และวิธีการอยางไรนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง
3. สามารถนําประสบการณการจัดการความรูที่ไดรับ มาปรับใชกับคณะของเราไดอยางไร?
ตอบ สามารถนํามาปรับใชกับบริบทของคณะไดอยางแนนอน เพียงแตวาการปรับใชอยางไรนั้น เปนเรื่องที่
บุคลากรในหนวยงานตองมาคุยกัน เพราะแตละหนวยงานยอมมีบริบทของการทํา KM ที่แตกตางกันไป
 AAR: ลองคิด ลองลงมือทํา
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดเริ่มตนกระบวนการ
AAR ภายใตกรอบคําถาม ดังตอไปนี้
 คาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น ?
ผูเขารวมกิจกรรม:
1. บุคลากรกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมทุกคน
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2. บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
เพราะเปนการปูพื้นฐานความรูดานการจัดการความรูในงานประจํา
บุคลากร/หนวยงาน:
1. บุคลากรมีความสุข และรูสึกดีกับการนําการจัดการความรูมาใชในงานประจํา โดยไมคิดวาเปนการเพิ่ม
ภาระงาน
2. ผูบริหารทุกระดับใหการสนับสนุนและสงเสริมการนําการจัดการความรูมาใชในงานประจํา
วิทยากร :
1. กิจกรรมในครั้งนี้จะไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับการนําการจัดการความรูมาใชในการทํางานประจํา
 อะไรเกิดขึ้นจริง ?
ปญหาที่พบในการจัดกิจกรรม:
1. ผูเขารวมกิจกรรมบางคนยังไมเขาใจวิธีการนําการจัดการความรูมาปรับใชในงานประจําของตนเอง
2. กลุมเปาหมายไมสนใจเขารวมกิจกรรมทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีจํานวนนอย ซึ่งกลุมเปาหมายของกิจกรรม
ในครั้งนี้มีจํานวน 91 คน แตผูเขารวมจริงมีจํานวน 55 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 60.44
3. กลุมเปาหมายที่จะเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 31
คน จากทั้งหมด 42 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 73.81
4. มีการจัดกิจกรรมทับซอนกับกิจกรรมในครั้งนี้ ทําใหกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรงานบริการการศึกษา
ไมไดเขารวมกิจกรรม
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนลักษณะการนั่งแบบหองเรียน ทําใหมีลักษณะเปนทางการมากเกินไปไมเหมาะ
ตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหความสนใจของผูเขารวมกิจกรรมลดลง
การประเมินผล:
1. การทําแบบประเมินกอนการเขารวมกิจกรรม ( BAR) ใชวิธีการประเมินโดยการสงแบบประเมินทาง
E-mail ซึ่งมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 4 คน
2. การทําแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม ( AAR) ใชวิธีการประเมินโดยการแจกแบบประเมิน ในระหวาง
การลงทะเบียนเขารวม กิจกรรม ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 32 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ทัง้ หมด 55 คน คิดเปนรอยละ 58.18
3. จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พบวาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
53.1 ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.1 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 18.8 ตามลําดับ
 ไดเรียนรูอะไร ?
1. ผูเขารวมกิจกรรมไดมองเห็นตัวอยางประสบการณการนําการจัดการความรูมาใชในงานประจํา รวมถึง
วิธีการ/เครื่องมือการจัดการความรูตางๆ เพื่อเปนตัวอยางใหสามารถนํามาปรับ/ประยุกตใชกับงานของ
ตนเองได
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 จะทําอะไรตอไปในอนาคต จึงจะดํารงจุดแข็งและปรับจุดออนได
1. นํากิจกรรมในครั้งนี้มาถายทอดใหแกผูที่ไมไดเขารวมกิจกรรม ผานทางรายการNSTV ในรูปแบบของไฟล
วีดิโอ
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator เพื่อสรางคุณอํานวย ในการประสานใหเกิดกลุมชุมชน
นักปฏิบัติในงานตางๆ ขึ้น เพื่อใหเกิดการนําการจัดการความรูมาใชในการทํางานประจําอยางจริงจัง
3. จัดกิจกรรมในรูปแบบการนั่งแบบลอมวงเพื่อเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางอิสระ
และสนุกสนาน และเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น
4. มีการชี้แจงและทําความเขาใจกับบุคลากรกลุมเปาหมายเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม
รวมทั้งประเด็นที่ทางผูจัดฯ ตองการใหกลุมเปาหมายไดรับ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
สําหรับกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับ
ผลการประเมินจากกิจกรรมเรื่องเลาเราพลั:ง การจัดการความรูในงานประจํา เพื่อใหมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น อันนํไาปสู
การแกไข/ปรับปรุง และพัฒนาตอไป
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กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ครั้งที่ 2
การประเมินผลกิจกรรม (AAR) อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 1
นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผู

ลิขิต

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
NSKM ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองประชุม 602 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมใน ครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรม ( AAR)
อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 1 ที่จัดอบรมไป เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ฮิลลไซด
คันทรีโฮม กอลฟ รีสอรท จั งหวัด ปราจีนบุรี โดยเชิญนางอริยา ธัญญพืช เลขานุการคณะฯ และนางสาวสิริลักษณ
หยองอนุกูล รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
 ชวนคุย ชวนคิด
กอนเริ่มกระบวนการ AAR ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดแจงใหทราบวามีคําถาม ที่
เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม ดังนี้
1. คณะฯ จะมีกิจกรรมหรือแนวทางอะไรตอจากนี้เพื่อตอยอด?
ตอบ โครงการการจัดการความรู ในปงบประมาณ 2555 จะมีกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของสํานักงาน ที่จะดําเนินการเพื่อตอยอดจากกิจกรรมในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการฯ จะ
เปนผูประสานงานใหเกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนในแตละงาน จํานวน 2 เดือน/ครั้ง โดย
มีกลุมเปาหมายนํารองจํานวน 6 งาน
2. จะมีรุน 2 หรือไม อยากใหไดมาอบรมทุกคน?
ตอบ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเปนผูอํานวยความสะดวก ( Facilitator) และมีทักษะในการเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงาน
ของตนเองในการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู ซึ่งมีความตองการบุคลากรเพียงบางสวนที่จะทําหนาที่เปน
ผูอํานวยความสะดวกในกิจกรรม จึงไมจําเปนตองใหบุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรม
AAR: ลองคิด ลองลงมือทํา
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดเริ่มตนกระบวนการ
AAR ภายใตกรอบคําถาม ดังตอไปนี้
 อะไรเกิดขึ้นจริง ?
ปญหาที่พบในการจัดกิจกรรม:
1. ผูเขารวมกิจกรรมมาขึ้นรถสาย และสถานที่จัดกิจกรรมมีระยะทางที่ไกลเกินไป ทําใหผูจัดฯ ไมสามารถ
ควบคุมเวลาได และตองปรับกําหนดการในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหม
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2. ผูจัดฯ ยังไมมีความชัดเจนมากนักในเรื่องการแจงกําหนดการตางๆ แกผูเขารวมกิจกรรม
3. ผูจัดฯ ไมไดประสานงานในรายละเอียดกับวิทยากรเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในการทํา
กิจกรรม จึงทําใหเกิดความลาชาและติดขัดบาง
4. การทํากิจกรรมในบางกิจกรรมใชเวลานานเกินไป
5. ผูเขารวมกิจกรรมบางคนยังไมมีพื้นฐานความรูดานการจัดการความรู ทําใหเกิดปญหาดานการรับรูและ
ความเขาใจ
การประเมินผล:
1. การทําแบบประเมินกอนการเขารวมกิจกรรม ( BAR) ใชวิธีการประเมินโดยการสงใบประเมินไปยัง
ผูเขารวมกิจกรรมกอนการจัดกิจกรรม ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 11 คน จากจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมทัง้ หมด 39 คน คิดเปนรอยละ 28.21
2. การทําแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม (AAR) ใชวิธีการประเมินโดยการแจกใบประเมินภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 32 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 39 คน คิดเปน
รอยละ 82.05
3. จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พบวาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
62.50 ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.30 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 6.30 ตามลําดับ
 ไดเรียนรูอะไร?
1. ผูเขารวมกิจกรรมไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูมากขึ้น รูถึงแนวคิด/แนวทาง/
กระบวนการ/วิธีการจัดการความรู วิธีการถอดบทเรียน และเครื่องมือการจัดการความรูตางๆ ที่สามารถ
นํามาใชในงานประจําได
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดเกิดการเรียนรูทั้งตอตัวเอง และเพื่อนรวมงานมากขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูการเปนผูฟงที่ดี
4. ผูเขารวมกิจกรรมไดทราบถึงคุณลักษณะคุณอํานวยที่ดีของคณะพยาบาลศาสตร วาควรมีลักษณะอยางไร
 จะทําอะไรตอไปในอนาคต จึงจะดํารงจุดแข็งและปรับจุดออนได
1. ควรมีการชี้แจงและทําความเขาใจแกบุคลากรในชองทางตางๆ ใหมากขึ้น เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของกิจกรรม รวมทั้งจุดประสงคของผูจัดฯ กอนการเขารวมกิจกรรม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
2. ผูจัดฯ ควรมีความชัดเจนใหมากขึ้นในการแจงกําหนดการตางๆ แกผูเขารวมกิจกรรม
3. ผูจัดฯ ควรเก็บการจดบันทึกตางๆ ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกไว เพื่อนํามาวิเคราะหใหเห็นถึงความ
คิดเห็น/ความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตางๆ ใหสอดคลอง
กับผูเขารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
4. ผูจัดฯ ควรดําเนินการประสานกับทางโรงแรมในเรื่องเอกสารทางการเงินตางๆ ใหแลวเสร็จกอนวันเดินทาง
กลับ เพื่อปองกันขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
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5. ผูจัดฯ ควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูดานการจัดการความรูเพิ่มเติม เพื่อเปนการปูพื้นฐานความรู
ใหกับกลุมเปาหมายกอนการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อใหเกิดการรับรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผูจัดฯ อาจจัดกิจกรรมสันทนาการ เชน กิจกรรมคาราโอเกะ เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากร
และเพื่อความสนุกสนาน และความรูสึกผอนคลายดวย
7. ผูจัดฯ ควรชวยเดินสํารวจผูเขารวมกิจกรรมวาทํากิจกรรมเสร็จหรือยัง เพื่อจะไดประสานงานกับวิทยากร
ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการเวลามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สําหรับกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับ
ผลการประเมินจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 1 เพื่อใหมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น อันนําไปสู
การแกไข/ปรับปรุง และพัฒนาในครั้งตอไป


NSKnowledge Management [115]

กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ครั้งที่ 3
การประเมินผลกิจกรรม หรือ AAR จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 2
นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผู

ลิขิต

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
NSKM ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หองประชุม 602 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อการประเมินผลกิจกรรม หรือ AAR
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 2 ที่จัดอบรมไป เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ โรงแรม
ฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในการพูดคุยกันในครั้งนี้ ที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนกันใน
หลากหลายมุมมอง โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดเริ่มตนกระบวนการ AAR ภายใตกรอบ
คําถาม ซึ่งสรุปไดดังนี้
 อะไรเกิดขึ้นจริงในการอบรม KM Facilitator รุนที่ 2?
จากการอบรม KM Facilitator รุนแรก ทําใหพบปญหาหลายๆ อยางในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งผูจัดอบรม
ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา โดยไดพยายามปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ แต ยังไมสามารถควบคุมกิจกรรม/เหตุการณ/ปญหาได ซึ่งปญหาที่พบในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ ไดแก
1. ผูเขารวมอบรม มีปญหาเกิดขึ้นดังนี้
1.1 การแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อการเขารวมกิจกรรม การแจงถอนตัวของผูเขารวมกิจกรรม ในเวลา
กระชั้นชิด ทําใหผูจัดฯ ตองแกไขเอกสารตางๆ และตองติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของใหม ทําใหการทํางานมี
ความซ้ําซอนและเสียเวลามาก
1.2 ผูเขารวมอบรมสวนหนึ่งยังไมมีพื้นฐานความรูในเรื่องการจัดการความรูที่ดีพอ ทําใหเกิดปญหา
ดานการรับรูและความเขาใจ จึงทําใหไมเขาใจในสิ่งที่วิทยากรตองการสื่อถึง
1.3 วินัยของผูเขารวมอบรม ในเรื่องความรับผิดชอบและความตรงตอเวลา ในวันเดินทาง ไมไดแจง
ลวงหนาเกี่ยวกับการขึ้นรถนอกเสนทาง การมาขึ้นรถสาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางใหมในเวลากระชั้น
ชิด ทําใหผูจัดอบรมไมสามารถควบคุมเวลาได ตองปรับกําหนดการในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหม และในเชาวันที่สอง
ของการสัมมนา ผูเขารวมอบรมมาเขารวมกิจกรรมชากวากําหนดการถึง30 นาที ทําใหวิทยากรตองรอนาน
2. ผูจัดอบรม พบปญหาเกิดขึ้น ดังนี้
2.1 ไมไดสํารวจโรงแรมกอนการจัดกิจกรรม ทําใหเกิดปญหาเรื่องหองพักที่ไมถูกใจผูเขารวมอบรม
และหองน้ําบริเวณหองประชุมที่มีไมเพียงพอสําหรับผูเขารวมอบรมที่มีจํานวนมาก
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2.2 การจัดโตะรับประทานอาหาร เนื่องจากจํานวนผูเขารวมอบรมไมถึงเกณฑที่ทางโรงแรมกําหนด
ไว ทําใหตองรับประทานอาหารแบบจัดเปนโตะๆ ละ 9 คน แทนการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต ทําใหผูเขารวม
อบรมรูสึกอึดอัด ไมสะดวกในการรับประทานอาหาร รวมทั้งรสชาติอาหาร-อาหารวางไมคอยถูกปาก
2.3 เกิดกิจกรรมใหมๆ ที่นอกเหนือจากกําหนดการ จึงทําใหการเตรียมความพรอมของผูจัดฯ ยังทํา
ไดไมดีนัก เชน การทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนตน
 การประเมินผล
จากการประเมินผลของผูเขารวมกิจกรรม พบวา
1. การทําแบบประเมินกอนการเขารวมกิจกรรม ( BAR) และการถอดบทเรียน Key Success Factor ใช
วิธีการประเมินโดยการสงใบประเมินไปยังผูเขารวมกิจกรรมกอนการจัดกิจกรรม พบวา มีผูตอบแบบประเมิน BAR
กลับมาจํานวน 13 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 34 คน คิดเปนรอยละ 38.24 และมีผูตอบขอมูลการ
ถอดบทเรียน Key Success Factor จํานวน 4 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 34 คน คิดเปนรอยละ
11.76 ผลการประเมิน BAR พบวา ผูเขารวมอบรมมีการใชเครื่องมือในการจัดการความรูคอนขางนอย และบางคน
ยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูไมมากพอ
2. การทําแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม (AAR) ใชวิธีการประเมินโดยการแจกใบประเมินภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 30 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 34 คน คิดเปนรอยละ 88.24
ผลการประเมิน AAR พบวา ผูเขารวมอบรมมีความเขาใจเรื่องการจัดการความรูมากขึ้น เขาใจใน บทบาทของ
Facilitator และมองเห็นภาพของการทํา KM ชัดเจนขึ้น สิ่งที่ผูเขารวมอบรมอยากใหทีมผูจัดอบรมปฏิบัติในกิจกรรม
ครั้งตอไปคือ การนําประสบการณจริงของการทํา KM มาเลาสูกันฟง การเชื่อมโยงการทํา KM กับกลุม CoP เพื่อให
เกิดกลุม CoP ขึ้นในภาควิชาฯ/คณะฯ รวมทั้งการทบทวนความรูเรื่อง KM สําหรับคนที่ไมเคยรู
 ไดเรียนรูอะไร ? และจะทําอะไร? ตอไปในอนาคต
จากการอบรมในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมอบรม และผูจัดอบรม ไดเรียนรูสิ่งตางๆ ดังนี้
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูมากขึ้น
2. เกิดการเรียนรูทั้งตอตัวเอง และเพื่อนรวมงานมากขึ้น
3. ไดทราบถึงคุณลักษณะคุณอํานวยที่ดีของคณะพยาบาลศาสตรคือ สรางความไววางใจ (Trust) ใสใจซึ่งกัน
และกัน และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
4. ไดเรียนรูบทบาทของคุณอํานวยที่ดี
ผูจัดอบรม ไดวางแผนการทํางานในครั้งตอไป เพื่อปองกันขอผิดพลาด ดังนี้
1. ประชาสัมพันธกําหนดการเดินทาง กําหนดการจัดกิจกรรม และคูพัก เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับทราบ
ตรงกัน รวมถึงชีแ้ จง/ทําความเขาใจ เกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบของกิจกรรม และจุดประสงคของผูจัดอบรม กอนการ
เขารวมกิจกรรม ใหแกผูเขารวมกิจกรรมในชองทางตางๆ มากขึ้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
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2. กําหนดระยะเวลาใหแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อการเขารวมกิจกรรม คูพัก และการเดินทางของผูเขารวม
กิจกรรม/วิทยากรที่แนนอน เพื่อใหการดําเนินการตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น
3. สํารวจโรงแรมกอนการจัดกิจกรรม รวมถึงการเลือกหองพัก หองรับประทานอาหาร และการจัดโตะ
รับประทานอาหารใหเหมาะสม
4. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูดานการจัดการความรูเพิ่มเติม เพื่อปูพื้นฐานความรูใหกับกลุมเปาหมาย
กอนการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อใหเกิดการรับรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สําหรับกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เกี่ยวกับผลการประเมินจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 2 เพื่อใหมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น อัน
นําไปสูการแกไข/ปรับปรุง และพัฒนาในครั้งตอไป และเปนขอสังเกตในการเตรียมการประชุมในรูปแบบของ KM
หรือการประชุมอื่นๆ ตอไป
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กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ครั้งที่ 4
เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม
เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผู

ลิขิต

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
NSKM ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หองประชุม 602 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลาย
เอกสาร” โดยเชิญนางสาวอัญชลี เพลินมาลัย และนางเบญจวรรณ คุมพงษพันธุ มาเปนวิทยากร และนางสาวศรีสุดา
คลายคลองจิตร เปนผูดําเนินรายการ มีตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนจากแตละงานรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพื่อให
การแลกเปลี่ยนเรียรูมีบรรยากาศแบบเปนกันเองจึงจัดจัดที่นั่งเปนวงกลม จํานวน 40 ที่นั่ง มีรายละเอียดดังนี้
คําถามที่ใชในกิจกรรม:
1. ที่ไปที่มาของการไปอบรมเรื่องการบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร
2. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพควรเปนอยางไร
3. ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสารแบงเปนกี่ประเภท
4. ระยะเวลาของการจัดเก็บเอกสารอยางไรบาง
5. กําหนดเวลาการทําลายเอกสารโดยปกติจะตองทําเมื่อไหร
6. การทําลายเอกสารมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
7. ถามงานบริหารจัดการ วาปกติทางงานบริหารจัดการจะสงหนังสือมาขอใหทําลายเอกสารเมื่อ ใด และ
หนวยงานจะตองปฏิบัติอยางไร
8. พอเราไดรับรูมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสารแลว เราไดเอามาประยุกตกับงาน
ของเราอยางไร
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม:
การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดแยกหมวดหมูเอกสารตามหัวขอเรื่อง
- บัญชีคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟม
- ระยะเวลาการเก็บเอกสาร
- ตัวอยางบัญชีคุมรายละเอียดเรื่องเขาแฟมฯ
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การทําลายเอกสาร
- บัญชีทําลายเอกสาร
- ตัวอยางบัญชีหนังสือขอทําลาย
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กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ครั้งที่ 5
ประเมินผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม ครั้งที่ 1/2555
เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูล ิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
NSKM ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.30-16.00 น. ณ หองประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสต
ร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมใน ครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม ครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสาร
และการทําลายเอกสาร ซึ่งจัดขึ้นในวันเดียวกันนี้
 AAR: ลองคิด ลองลงมือทํา
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย เริ่มตนกระบวนการ
AAR ภายใตกรอบคําถาม ดังนี้
 คาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น ?
ผูเขารวมกิจกรรม:
1. บุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมเปนตัวแทนที่มาจากทุกหนวยงานของคณะพยาบาลศาสตร
2. บุคลากรอื่นๆ ที่ไดอบรมในเรื่องเดียวกันนี้ (ที่มหาวิทยาลัยบูรพา) เขารวมแบงปนประสบการณ
3. ผูที่มีประสบการณการทํางานดานสารบรรณโดยตรงเขารวมแบงปนประสบการณ
วิทยากร: บุคลากรที่ไปอบรมเรื่องการบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร ที่
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2 ทาน มาแบงปนประสบการณใหกับบุคลากรที่ไมไดเขารับการอบรมฟง
 อะไรเกิดขึ้นจริง ?
ผูเขารวมกิจกรรม:
1. เปนตัวแทนที่มาจากหนวยงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร แตก็มีบางหนวยงานที่ไมไดสงบุคลากร
เขารวมกิจกรรม
2. บุคลากรที่ไดอบรมในเรื่องเดียวกันที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดเขารวมแบงปนประสบการณทุกคน
3. ผูที่มีประสบการณการทํางานดานสารบรรณจากงานบริหารจัดการ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณโดยตรง
เขารวมแบงปนประสบการณ
ปญหาที่พบในการจัดกิจกรรม :
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1. รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนลักษณะการนั่งเปนวงกลม เพื่อไมใหเปนทางการมากเกินไป และเหมาะตอ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู แตพบวาทําใหผูเขารวมกิจกรรมบางทานรูสึกวาไมคอยสะดวกสบายเทาที่ควร
2. มีผูที่ไมไดแจงรายชื่อลวงหนามาเขารวมกิจกรรมจํานวนหลายทาน และก็มีบางทานที่แจงรายชื่อ
ลวงหนาแตไมมาเขารวมกิจกรรม
การประเมินผล:
1. การทําแบบประเมินกอนการเขารวมกิจกรรม ( BAR) ใชวิธีการประเมินโดยการสงแบบประเมินทาง Email ซึ่งมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 6 คน
2. การทําแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม ( AAR) ใชวิธีการประเมินโดยการแจกแบบประเมิน ใน
ระหวางการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินจํานวน 25 คน จากจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมทัง้ หมด 33 คน คิดเปนรอยละ 75.76
3. จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พบวาอยูในระดับมาก
 ไดเรียนรูอะไร ?
1. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูหลักการของการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสารที่เปนระบบและ
ถูกตอง และสามารถนํามาปรับ/ประยุกตใชกับงานของตนเองได
2. กิจกรรมในครั้งนี้ผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการแบงปนความรูเปนอยางมาก ทําใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวาง บรรยากาศดีและเปนกันเอง
 จะทําอะไรตอไปในอนาคต จึงจะดํารงจุดแข็งและปรับจุดออนได
1. ควรจัดกิจกรรมตอเนื่องในเรื่องของงานสารบรรณ เพราะเปนเรื่องที่ทุกหนวยงานตองทํา และยังมีบาง
ประเด็นที่ผูปฏิบัติงานยังไมทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติงานใหม เชน การออกเลขที่หนังสือ วิธีการ
เขียนหนังสือราชการที่ถูกตองฯลฯ
2. เรื่องเอกสารการเงินเปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญ เห็นควรที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้
ใหกับผูปฏิบัติงานที่ยังไมทราบดวย
สําหรับกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับ
ผลการประเมินจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม เพื่อใหมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น อัน
นําไปสูการแกไข/ปรับปรุง และพัฒนาตอไป
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กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู NSKM ครั้งที่ 6
เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม“Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
NSKM ครั้งที่ 6 เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.30-13.00 น. ณ หองประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม
“Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555” โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย
ไดนําเสนอผลการ AAR ในป 2554 ที่ผานมา สรุปไดดังนี้
กระบวนการดําเนินงาน:
1. ผูเกษียณเขารวมกิจกรรม จํานวน 5 ทาน
2. การจัดเวทีแบบนั่งโซฟา ทําใหบรรยากาศดูสบายๆ ไมเปนทางการ
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนลักษณะเรื่องเลา (Story Telling) โดยมีพิธีกร 2 คน ตั้งคําถามใหตอบ
4. มีพิธีมอบของที่ระลึกใหกับผูเกษียณอายุราชการ (บูเกติดเสื้อ , กรอบรูป)
การประเมินผล:
1. มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 42 คน และมีผูที่ตอบแบบประเมินจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 59.5
2. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พบวาอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 64
คําถามที่ใชในกิจกรรม:
1. ความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาล (ประวัติการเปนอาจารย)
2. เคล็ดไมลับที่อาจารยใชในการสอนนักศึกษาที่ทํางานไมเปนเลยใหมีความรูจนเปนพยาบาลได (ปนดินให
เปนดาว)
3. แนวทาง/หลักการที่อาจารยใชในการทํางาน
4. ประสบการณการเรียนการสอนตั้งแตเริ่มสอนกับปจจุบันมีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร (ซึ่งมี
ความแตกตางทั้งนโยบายของคณะฯ เชน การประกันคุณภาพฯลฯ หลักสูตร และนักเรียน เปนตน)
5. ความประทับใจ/ความภาคภูมิใจที่อยากบอกกับนองๆ ในการเปนอาจารยพยาบาล
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สิ่งที่ไดเรียนรูอะไร:
1. รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลาในการจัดกิจกรรม การจัดเวที ชื่องาน และของที่ระลึกมีความเหมาะสมแลว
จึงยังคงใชกับกิจกรรมในปตอๆ ไป
2. ควรสลับลําดับการพูดของผูเกษียณอายุราชการ แตยังคงใชคําถามเดียวกันหมด
3. ผูดําเนินรายการควรมีการทวนคําถามใหกับผูเกษียณอายุราชการ
4. ผูดําเนินรายการมีการแจงกําหนดการใหกับผูเขารวมกิจกรรมภายในงานไดรับทราบ (การเลาประสบการณ
ของผูเกษียณอายุราชการ การถามคําถามของผูเขารวมกิจกรรม)
5. ผูดําเนินรายการควรควบคุมเวลาในการพูดของผูเกษียณอายุราชการใหอยูในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการจัดเตรียมไมโครโฟนใหกับผูเขารวมกิจกรรม เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถามคําถามได
7. ควรมีการกระตุนใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น (ผูบริหารและอาจารยใหม)
โดยการ
ประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เพิ่มขึ้น
8. ใหผูเขารวมกิจกรรมไดกลาวความรูสึกตอผูเกษียณอายุราชการหลังจากผูเกษียณอายุราชการพูดจบ
9. มีการเผยแพรกิจกรรม ในรูปแบบ VDO ทางเว็บไซต และ NSTV
สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ไดมีการปรึกษาหารือกันถึงกิจกรรม “Share & Learn: คุยเพลินๆ
กับครูผูมากปรสบการณ ป 2555 ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 13.30-16.00 น. หองประชุม
1111 ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการจัดกิจกรรมไดดังนี้
1. รูปแบบเวที ใชโซฟา จํานวน 5 ที่นั่ง โดยใหผูดําเนินรายการนั่งแยก
2. ชื่อการจัดงาน ใชชื่อวา “
Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555”
3. ผูดําเนินรายการคือ ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท
4. กลุมเปาหมายคือ ผูบริหารทุกระดับ คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร
5. ของที่ระลึกคือ รูปภาพของอาจารยทั้ง 4 คน ใสกรอบรูป จํานวน 4 ชิ้น
และบูเกดอกกันภัยมหิดล จํานวน 4 ดอก
6. เครื่องดื่ม จัดน้ําชาบรรจุกลองพรอมอาหารวาง
รายชื่อผูเกษียณที่ตอบรับการเขารวมกิจกรรม
1. รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
2. รองศาสตราจารยสุวิมล
กิมป
3. รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว
4. รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล
NSKnowledge Management [124]

คําถามที่จะใชในกิจกรรมคือ
1. ความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาล (ประวัติการเปนอาจารย)
2. เคล็ดไมลับที่อาจารยใชในการสอนนักศึกษาที่ทํางานไมเปนเลยใหมีความรูจนเปนพยาบาลได
(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/หลักการที่อาจารยใชในการทํางาน
4. ความประทับใจ/ความภาคภูมิใจที่อยากบอกกับนองๆ ในการเปนอาจารยพยาบาล
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กิจกรรมกลุม KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1
นางสาวชวนันทร พรหมโชติ ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดประชุมกลุ
KMม Facilitator สายสนับสนุน
วิชาการ ครั้งที่ 1เมื่อวันจันทรที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 11.00-13.00 น. ณ หองประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการKM Facilitator รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18
ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ฮิลลไซด คันทรีโฮม กอลฟ รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดสอบถามผูเขารวมประชุม ภายหลังเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 1 วาไดดําเนินการหรือวางแผนที่จะดําเนินการในเรื่องอะไรตอไป ซึ่งผูเขารวมประชุม
สวนใหญยังไมไดดําเนินการอะไรตอ แตไดมีการถายทอดความรูที่ไดรับใหกับบุคลากรในงานของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่
ไดรับจากการอบรม รวมทั้งไดถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูออกมา และสงใหกับคณะกรรมการฯ แตอยางไรก็ตาม
มีผูเขารวมประชุมบางทานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมวางแผนการดําเนินงานในงานของตนเอง
เชน
นายสิริชัย เสือสอสิทธิ์ กลาววา อยากใหมีการตอยอดกิจกรรม R2R ซึ่งหลังจากกลับมาแลว ไดมีความคิดที่
จะทํา Guideline หรือคูมือการทํางานดานงานชางประเภทตางๆ เชน ชางไมฯลฯ เนื่องจากหากมีบุคลากรใหมที่อยู
ในสาขาอื่นๆ เขามาทํางานก็จะสามารถทํางานตอไปได โดยใชคูมือการปฏิบัติงานนี้ และคิดวาควรสรางบรรยากาศใน
การพูดคุยใหมากขึ้น เชน การจัด Morning Talk เปนตน
นางกอบกุล เลาหิตกุล กลาววา อยากทํากลุม CoP ในหลายๆ กลุมที่มีความเฉพาะ เชน กลุมการสื่อสาร
กลุมงานสารบรรณ เปนตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดใหขอคิดเห็นวา คณะกรรมการฯ อยากจะผลักดันใหเกิด
กลุม CoP ในสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งการประชุมในวันนี้ ก็เพื่อใหทุกคนไดรวมกันคิดวาจะทําอะไรตอไปภายหลังเขา
รับการอบรมฯ และคิดวาบางคนยังมองไมออกวาเราจะทําอะไรตอไป เพราะจากผลการประเมินAAR พบวาบางคนยังมี
พื้นฐานความรูเกี่ยวกับ KM ไมแนนพอ ดังนั้น จึงขอมอบหนังสือ การจัดการความรู ฉบับ KM Inside ใหกับผูเขารวม
ประชุม เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรูตอไป พรอมกัไดบแจงถึงแผนการดําเนินงานดานการ
จัดการความรูของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปงบประมาณ 2555 ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมความพรอม คณะกรรมการฯ ไดมีการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร โดยไดจัดการอบรม/ให
ความรูในเรื่องการจัดการความรูใหกับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร เพื่อเปนการปูพื้นฐานความรู
โดยใน
ปงบประมาณ 2553 ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดบทเรียน: จากแนวคิดสูการปฏิบัติ ” ใหกับบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และในปงบประมาณ 2554 ไดจัดการอบรมใหกับบุคลากรสาย สนับสนุน
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วิชาการโดยเฉพาะ จํานวน 2 กิจกรรม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู “เรื่องเลาเราพลัง : การจัดการความรู ในงาน
ประจํา” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ“KM Facilitator: คุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิด”ล
2. การกําหนดประเด็นการทําKM โดยใหแตละงานกําหนดประเด็นที่ตองการทํา KM ซึ่งในประเด็นนีจ้ ะไดรวม
แลกเปลี่ยนกันในการประชุมครั้งนี้
3. การตั้งทีม KM โดยใหแตละงานกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละบุคคล รวมถึงการตั้งกฎ กติกาของทีม ซึ่ง
จะดําเนินการในชวงเดือน มกราคม 2555
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหแตละงานจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 ครั้ง/เดือน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นปญหา/ประเด็นที่ตองการพัฒนา เพื่อใหไดผลงานออกมาอยางนอย 1 เรื่อง ซึ่ง
จะดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2555
5. การนําความรูไปทดลองใช โดยใหแตละงานนําผลงานของตนเองไปทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งจะดําเนินการ
ในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2555
6. สรุปและประเมินผล โดยใหแตละงานสรุปและประเมินผลการทํา KM ซึ่งจะดําเนินการในชวงเดือน
สิงหาคม 2555
โดยในขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ จะมีคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
เปนผูคอยใหคําปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย กลาววา เนื่องจากมีบุคลากรที่ดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูนอย จึงคิดวาในแตละงานควรจะมี “คุณอํานวย” ในงาน เพื่อใหเกิดกลุมCoP ของงานขึ้น ซึ่งอยากใหบุคลากรใน
แตละงานไดรวมกันคิดวาจะทําอะไรตอไป โดยให“KM เนียนอยูในเนื้องานประจํา” หรือทําKM ในงานที่ตองทําประจํา
อยูแลว และอยากใหนําสิ่งที่ไดคิดนี้กลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกันกับบุคลากรในงานของตนเอง จนสุดทายขอใหไดชิ้นงาน
ออกมา และอยากใหนําชิ้นงานนั้นไปทดลองปฏิบัติ และนําผลมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอีกครั้งวาไดผลเปนอยางไร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดยกตัวอยางแบบฟอรมการเขียนโครงการ /กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพงาน ที่ไดจากการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพ วาเปนแบบฟอรมเกี่ยวกับการพัฒนางานที่นาสนใจ
จึงไดนํามาใชเปนตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนางาน โดยไดยกตัวอยางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนางาน เรื่อง
“การใชแบบประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบออนไลน ” ซึ่งไดนํากระบวนการ KM เขามาใช มีการทดลองปฏิบัติจริง
และไดผลดี มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเขารวมประชุมทานอื่นๆ ดวย ในโครงการดังกลาว ไดใช Google
Document ในการสรางเปนแบบประเมิน Online และ นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ซึ่งเปนผูรวมโครงการอีก
คนหนึ่ง กลาววาจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยการนํา Google Document เขามาใชนั้น ทําใหการ
ทํางานงายขึ้น รวดเร็วขึ้น และโปรแกรมดังกลาวสามารถใชงานไดจริงและใชงานงายอีกดวย
ผูชวยศาสตราจารยดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัยกลาววา ไมอยากใหเปนการทํางานใหม เพียงแคเพิ่มกระบวนการ
KM เขามาในกระบวนการทํางานเทานั้น อยากใหทุกคนไดทํา เพราะ
จะเปนประโยนตอทั้งตนเองและองคกดรวย
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นางจรินทิพย อุดมพันธุรัก กลาววา งานพัฒนานักศึกษาก็ทําการประเมินออนไลน โดยใชGoogle Document
เหมือนกัน ซึ่งคิดวาไดผลลัพธคือการลดขั้นตอนการทํางาน แบบฟอรมการประเมินมีความสวยงาม ซึ่งทําใหรูสึกพึงพอใจ
นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ไดเสนอวาประเด็นที่ตองการทํา KM อาจจะเปนปญหาที่พบเจอมากที่สุด
ก็ได โดยนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในงานวามีปญหาอะไร แลวชวยกันคิดวาจะแกไขปญหาอยางไร แตทั้งนี้ ขอให
คิดถึงความเปนไปไดดวย และอยากใหมีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบดวยวาไดผลหรือไม ซึ่งเรื่องบางเรื่องเพียงแคปรับ
กระบวนการทํางาน ก็สามารถทําใหการทํางานดีขึ้น งายขึ้น สะดวกขึ้นได เชน งานการเงิน งานที่เกี่ยวกับระยะเวลา
เปนตน และเมื่อแตละงานไดพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในแตละครั้งแลว อยากใหนําสิ่งที่ไดจากการพูดคุยกันนั้น
เขียนไวบน Blog ในเว็บไซตการจัดการความรู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
นายนุกูล มวงโมรี กลาววา ตนเองก็ไดมีการพัฒนางาน โดยไดพัฒนาระบบ
NS-PR: เว็บไซตงาน
ประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร ขึ้นมา เพื่อรับเรื่องที่ตองการจะใหประชาสัมพันธ ซึ่งจะทําใหการสง
เรื่องเพื่อประชาสัมพันธสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเปนการทํา KM โดยไมรูตัว
นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ยังไดเชิญชวนใหผูเขารวมประชุมสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซต
การจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร เพื่อใหทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความรู/ประสบการณ ซึ่งกันและกันได และเพื่อใชสําหรับกา
นําเสนอความกาวหนาจากการประชุมกลุมเพื่อการพัฒนางานอีกดวย สําหรับรายละเอียดและวิธีการสมัครจะแจงใหทราบตอไป
กิจกรรมทิ้งทาย
ผูชวยศาสตราจารยดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดกลาววาการประชุมในครั้งนี้เปนตัวอยางหนึ่งของการทํากลุม
CoP ในงานของตนเอง ซึ่งไดตั้งคําถามใหกับผูเขารวมประชุมวา ในการประชุมครั้งนี้ ใครมีบทบาทอะไรคุณอํ/คุานวย
ณลิขติ /
คุณกิจ โดยใหผูเขารวมปะชุมไดชวยกันตอบ เพื่อใหทุกคนมองเห็นตัวอยางที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตใชในแตละงาน
สําหรับกิจกรรมในวันนี้ ทําใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับงานที่ตองการพัฒนา โดยการนํา
กระบวนการ KM เขามาใช เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทั้งตนเอง และผูอื่นตอไป
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กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM
Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันศุกรที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หองประชุม 1002-3 คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมสายสนับสนุนวิชาการที่ไดเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รุน”ทีณ่ 1โรงแรม ฮิลลไซด คันทรีโฮม
กอลฟ รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17–18 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย
นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมทั้งติดตามผลการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการดําเนินงานของแตละงาน
กอนเริ่มเขาสูบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากรไดบรรยายเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่ง
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค ทัง้ ในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
โดยวิทยากรไดเนนมาตรฐานที่ 3 ที่วา การเรียนรูความรู
  นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาสูสังคมแหงความรูการส
 งเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจและเรี
จัย ยนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะ
นํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ ซึ่งวิทยากรไดกลาววา การจัดการความรูไมไดเปนการทําเพราะถูกสั่งการแตเปนการทํางานที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตองมีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชน ทั้ง
ในสวนภูมิปญญาทองถิ่นและประเทศ เพื่อสรางสังคมฐานความรู และจะตองมีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดย
ใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือ รวม
พลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูและตั
 วบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ที่กลาววา ควรมีการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ซึ่งในเรื่องของการวิจัยนี้ ไมใช
เฉพาะการวิจัยของอาจารย แตสิ่งสําคัญคือการวิจัยของสถาบัน ในงานของแตละงาน และเมื่อทําวิจัยแลวเสร็จ ก็จะตองมี
ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร แต
โดยทั่วไปแลวผูที่อานจะไมคอยเขาใจ ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปสามารถเขาใจได และถายทอดความรูนั้น สูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน นอกจากนี้ ผูบริหารตองมีการถายทอดความรูและสงเสริม/พัฒนาผูรวมงานเพื่อให
NSKnowledge Management [129]

สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันอยางเต็มศักยภาพและทายที่สุดการทํางานจําเปนตองมีการสรางเครือขาย
เพื่อนชวยเพื่อน ดังนั้นจึงควรมีการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน
กิจกรรม During Action Review (DAR)
วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมตอบประเมิน DAR ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการเปนคุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตร ทานไดมีการนํา
“เครือ่ งมือ KM” ไปใชในงานที่รับผิดชอบของทานอยางไรบาง
- สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ KM Facilitator” ประมาณ 1 หนากระดาษ และสงใหเพื่อนรวมงาน
ใน E-mail ของแตละคน พรอมทัง้ สงใหคณะกรรมการ KM
- การควบคุมอารมณ พยายามเปนผูฟงที่ดีตอผูรวมงาน/ผูบังคับบัญชา
- เขาใจในบทบาทหนาที่ของตัวเองไดมากขึ้น
- ใหมีการแสดงความคิดเห็น และวิธีการปรับปรุงในการทํางาน
- ใหมีการแสดงทัศนคติในงานที่ตนรับผิดชอบอยู
- ไดปรับเปลี่ยนแบบประเมินจากกระดาษ A4 ไปทําใน Google Document เปลี่ยนจากเอกสารเปน
ลิงค เพื่อตอบแบบสอบถามแทน
- พยายามลดขั้นตอนการทํางาน
- จัดหมวดหมูการทํางาน
- แกไขปญหาตางๆ ภายในงาน
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
- ไดนําเครื่องมือ BAR, AAR, Dialogue มาใช ในกรณีของการจัดสัมมนาหลักสูตร หรือจัดพิธีการตางๆ
หรือจูงใจ เชิญชวนใหบุคลากรในงานใหมีความตื่นตัวในการทํา KM
- BAR, AAR
- ไดใช AAR มากขึ้น ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง เพื่อการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไปใหดีขึ้น
- มีการใช Dialogue มากขึ้น คือการรับฟงผูอื่นดวยความรูสึกอยากฟงจริงๆ
- นํา BAR, AAR กลับมาใชในหนวยงานกอน
- ทําหนาที่เปนคุณอํานวยเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูความยุติธรรมและโปรงใส
- เตรียมถายทอดความรู ประสบการณที่ชํานาญใหผูรวมงาน
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- ยังไมไดนํามาใช เพราะพอกลับมาที่คณะก็ตองมาทํางานประจํา ยังคงใชวิธีการทํางานแบบเดิม คือทํา
ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมเขาใจ โทรถามหรือเปดคูมือ แตมีแผนจะจัดทําสรุปประเด็น
ปญหาของงาน แนวทางแกไข และผลที่ไดรับ
- นําไปเปนเครื่องมือในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน
- การนําความรูมาถายทอดเพื่อนรวมงาน
- นําไปใชเปนเครื่องมือเวลาเกิดปญหาขึ้นเวลาทํางาน
- นํามาถายทอดใหเพื่อนรวมงานไดรับทราบ
- นํามาวิเคราะหและทบทวนกิจกรรมหรืองานที่ถือเปนการนํา KM มาพัฒนางาน แลวเขียนโครงการ
- เผยแพรความรูที่ไดรับ เลาประสบการณใหเพื่อนรวมงาน และชี้ใหเห็นถึงการถายทอดความรู
- มีการไปถายทอดใหคนในหนวยงานฟง ถึงเรื่องที่ไปสัมมนา และใหทุกคนเสนอแนวคิดหรือ
กระบวนการ KM ในหนวย ซึ่งก็ทําใหพอไดแนวคิด/กิจกรรมที่จะมาพัฒนางานบาง
- นําไปแกไขปญหาในที่ทํางานเรื่องชางซอมระหวางชางกับเจาหนาที่ เพื่อลดเวลาในการทํางานซ้ําในปญหาเดิม
- นํา KM ไปใชในการแกปญหาการดําเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบใหแลวเสร็จทันเวลา
- นํากระบวนการ KM ไปใชในหนวยงาน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการทํางานใหสั้นลง
2. ทานไดนํา KM มาเติมเต็มมาตรฐานทีส่ ามของอุดมศึกษาอยางไร
- จัดอบรมแนะนํา และฝกการใชฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
- จัดอบรม แนะนํา และฝกปฏิบัติการใชฐานขอมูล E-Journal
- มีการนัดคุยกับคนภายในหนวยงาน “Morning Talk”
- พยายามเรียนรูเรื่องราวใหมๆ อยูเสมอ และพัฒนาปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
- นํามาพัฒนางานเดิมใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- มีการคิดที่จะนําความรูในงานไปใชในการทําวิจัย (R2R)
3. เครื่องมือเสริม KM ที่ทานมีประสบการณ โดยไดทดลองใชเครื่องมือขางลางอยางไร
- BAR เริ่มนํางานตางๆ ที่ทําอยูเขาระบบ (ใช IT มาชวย)
- BAR นํามาใชในการสัมมนา จัดพิธีการตางๆ พูดคุย ปรึกษาหารือกันกอน
- BAR พูดคุยกับทีมคอยลงมือปฏิบัติภารกิจแตละภารกิจ
- BAR ประเมินผูที่จะเขารวมกิจกรรมถึงความคาดหวังของการจัดกิจกรรม
- BAR นํามาประยุกตใชในการเตรียมปฏิบัติงานในทุกๆ วัน
- BAR มีการเตรียมตัวหาความรูกอนเขารวมกิจกรรม เพื่อกระตุนและเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
- BAR กอนจะทํางานนั้นๆ จะมาคุยและวางแผนกันไวกอน
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-

BAR ใชในการพูดคุยกันกอนการทํางาน มีการวางแผนกัน แตจะเกิดขึ้นเพราะมีงานเฉพาะกิจเขามา
AAR กําลังดําเนินการอยู (เพิ่งเริ่มทํา)
AAR เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ก็มาคุยกันถึงปญหาอุปสรรค เพื่อแกไขปรับใหดีขึ้นตอไป
AAR ทีมงานทุกคนพูดคุยกันถึงปญหา อุปสรรค ผลสําเร็จของงานที่แตละคนรับผิดชอบ
AAR ใชประเมินวากิจกรรมของเราบรรลุเปาหมายหรือไม และปญหาอุปสรรคคืออะไร แลวจะมี
วิธีการแกไขอยางไร
AAR ประยุกตใชในการประเมินหลังการปฏิบัติงานในทุกๆ วันของตนเอง
AAR มีการทบทวนกระบวนการทํางาน เพื่อหาแนวทางการปองกันปญหาไมใหเกิดในการทํางานใน
ระบบตอๆ ไป
AAR การทํา AAR ภายหลังการจัดกิจกรรม
AAR กลับมาจัดทําโครงการและจัดการความรู เรียบเรียงเปนรูป และเลาประสบการณ
AAR ทําการสรุปภาพรวมของงานที่ไดทําไปแลว วาเกิดอะไรขึ้นบาง เชน มีปญหาตรงไหน งานเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม
AAR หลังจากการทํางานมีบางครั้งที่พบปญหา ก็จะมาคุยกันถึงปญหา/แนวทางแกไข แตก็ไมไดทําบอยๆ
AAR นําผลการปฏิบัติงานทุกครั้งไปประเมินเพื่อพัฒนางานทุกครั้ง
AAR ทบทวนกิจกรรมตางๆ วาเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม และตองการอะไรในระหวางกิจกรรมก็ตัก
ตวงใหมากที่สุด
Dialogue พูดคุยแลกเปลี่ยนปญหาที่พบในการทํางานของแตละคน เพื่อนําไปสูการแกปญหา
Dialogue โนมนาว ใหกําลังใจกับบุคลากรในงาน
Dialogue รับฟงดวยใจที่เปดกวาง
Dialogue อดทน ตั้งใจฟงผูอื่น
SST เลาถึงความสําเร็จของทั้งตัวเองและผูอื่น เพื่อเปนตัวอยาง
Blog/FB กลับมาเขียน Blog เพื่อแลกเปลี่ยนความรูใน Web Gotoknow
Blog/FB อาน และเขียนประสบการณ ความประทับใจลงใน FB
Blog/FB เปด Blog เพื่อเขาไปเพิ่มพูนความรู ประสบการณตางๆ และแชรประสบการณของตนเอง
Blog/FB นําประสบการณที่พบและทําในชีวิตประจําวันไปบอกเลาใน FB
CoP พยายามนําคนในหนวยมารวมกันแกไขปญหาในระบบงาน (เพิ่งเริ่มทํา)
CoP ชุมชนนักปฏิบัติ HR ของมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ วิธีการทํางาน ปญหาอุปสรรค
ตางๆ และรวมกันแกไขปญหาตางๆ
CoP มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพื่อนรวมงาน
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4. ประเด็นที่ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณกับวิทยากร คือ
- ใหคนในองคกร เปดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เสมอภาค
- ทําอยางไรจะทําใหคนในองคกรเปดตา เปดหู เปดใจ มากกวานี้
- จะพัฒนาหนวยงานที่มีผูปฏิบัติงานอยู ที่แตละคนอายุงานมากแลว ไมคอยจะปฏิบัติตาม
- ทําอยางไรใหลูกนองเห็นคุณคาของการทํา KM อยากชวยคณะ แตไมทราบจะทําอยางไร
- KM ที่กลืนเขากับงานประจํานั้น คิดวาบุคลากรอาจจะปฏิบัติหรือทําใจไดยากวา KM เปนสวนหนึ่งใน
งาน ในสวนนี้วิทยากรจะใหคําปรึกษาอยางไร
- วิธีการ/มาตรการในการกระตุนใหคนสนใจ/ใฝใจที่จะบันทึกความรูหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตางๆ
- การทําใหคนอื่นมองโลกในแงดีหรือคิดบวกทําอยางไร รวมทั้งการพูดถึงคนอื่นในทางบวก ไมใสรายกัน
- จะทําอยางไรใหผูบริหารเขาใจ และยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง โดยไมมีอคติ และผลกระทบตอ
ผูที่ไดความเห็นหรือวิจารณ และมีวิธีการอะไรใหผูบริหารเขาถึงพนักงานทุกระดับ
- ทําอยางไรถึงจะไดรับความรวมมือ ใหทํากิจกรรมสําเร็จลุลวงไปดวยดีจากผูเขารวมกิจกรรม
- ทําอยางไรใหคนเห็นความสําคัญของ KM มากกวานี้
- อาจารยมีประสบการณกับการจัดการภาระงานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหทันกับเวลาที่มี ขอ
คําแนะนําอาจารยดวยคะ
- อาจารยมีวิธีสรางความสุขจากการทํางานอยางไร
5. อื่นๆ ที่อยากจะบอก/เลา/บน คือ
- ตองการใหจัดกิจกรรมสัมพันธใหมากขึ้น
- จะนํา KM มาใชในหนวย แตคนในหนวยไมใหความรวมมือ
- ยังจัดสรรเวลาใหกับตัวเองไมคอยได ทําแตงานเฉพาะหนาใหเสร็จทันเวลา ลูกนองในงานไมคอยใหความสนใจ
พูดใหฟงก็รับฟงแตไมคอยจะปฏิบัติ ซึ่งคิดวาตัวเองไมเหมาะกับการเปนคุณอํานวย เหนื่อยใจมากจริงๆ
- งานประจําเยอะ ไมมีเวลาพูดคุยกับคนอื่น (รวมถึงการเขียนใน Blog)
- งานในหนาที่มีมาก จนรูสึกวาคุณภาพชีวิตตกต่ํา แตยังคิดจะทุมเทใหกับงานอยู แมจะไมไดคา O.T.
- จะทําอยางไรใหคนในคณะฯเห็นใจกัน เขาใจกัน ไมคอยจองจับผิดกัน เขาใจวาใครมีหนาที่ทําอะไร ไม
คิดวาฉันทํางานมากกวาเธอ ฉันเหนื่อยกวาเธอ ดูเธอสบายจัง มันทําใหบรรยากาศของที่ทํางานไมนาอยู
- จริงๆ อยากใหคนในหนวยทุกคนไดเขามาเรียนรูดวยกัน (เจาหนาที่ทุกคนในคณะเลย) เพราะบางครั้ง
คนที่ไมไดเขา เขาจะมองวามันเปนสิ่งที่คนไดรับการอบรมตองทํา และมันก็ยังไมเกิด เพราะคนที่มา
อบรมก็มีภาระงานประจํามาก มีแตงานดวน งานประจํา งานตามภารกิจใหมเขามามากมาย หากคน
ทั้งหนวยไดมา อาจจะมีคนได Idea อะไรใหมๆ บาง
- งานในหนาที่รับผิดชอบมีมากกวาจํานวนเจาหนาที่ ทําใหทํางานไมทัน คิดโครงการแลวไมมีคนทํางาน
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- งานประจําที่รับผิดชอบมีมาก รวมทั้งงานอื่นๆ ที่มอบหมายก็เยอะ ในภาวะกดดันเชนนี้ เราจะทําให
ตัวเองและเพื่อนรวมงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี (มีความสุข) ในการทํางานอยางไร (ทํางานอยางไรใหทัน
กําหนดเวลา และถูกใจผูบังคับบัญชา)
- ในมหาวิทยาลัย บูรพา มีการทํา PA (Performance Agreement) ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือไม ถามีเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนเขมขนหรือไม
- เครียด รูสึกวาทําอะไรไมเสร็จสักอยาง
- งานเยอะมาก ทําไมทัน
กิจกรรม Passion Plan (สัญญาใจ)
หลังจากนั้น วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมทํา Passion Plan (สัญญาใจ) ถึงแผนการดําเนินงานที่จะทํา
ตอไปในอนาคต ซึ่งแตละงานไดนําเสนอแผนงานในงานของตนเอง ดังนี้
1. งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร
นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร ไดเลาใหฟงวา สิ่งที่ไดกลับมาภายหลังการอบรม ก็คือการไดเครื่องมือในการ
ทํางาน งานประชาสัมพันธฯ ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานทั้งในงานประชาสัมพันธฯ เอง และประชุม
รวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเด็นที่พูดคุยกันจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นในงาน พรอมกับหาแนวทางแกไข
ปญหา สิ่งที่งานประชาสัมพันธฯ ไดเริ่มทําไปแลวก็คือ การจัดทําระบบสงขอมูลประชาสัมพันธ (NSPR) ซึ่งผูใชบริการ
สามารถสงขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธทาง NSTV ผานทางระบบดังกลาวได ซึ่งจะชวยใหเกิดความสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้ไดจัดทําระบบ NSPR เสร็จเรียบรอยแลว กําลังอยูในระหวางการจัดทําคูมือการใชงาน
และสิ่งที่จะทําตอไปคือ การจัดทําสมุดบันทึกการถายภาพ และการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานในระบบออนไลน
2. งานบริการการศึกษา
นางสาวกาญจนา คงวารี ไดเลาใหฟงวา หลังจากกลับมาจากการอบรมแลว ไดมาเลาใหเพื่อนในงานที่ไมได
เขารับการอบรมฟง และรวมกันคิดวาในงานจะมีกระบวนการดําเนินงานอยางไรตอไป ซึ่งในขณะนี้ไดคิดจะทํา ระบบ
จัดเก็บเครื่องมือวิจัยอิเล็กทรอนิกส (วิทยานิพนธ) เนื่องจากมีนักศึกษามาติดตอเพื่อขอเครื่องมือดังกลาวไปใช
คอนขางมาก ซึ่งวิธีการที่คิดไวคือ การนําเครื่องมือที่มีอยูมา Scan เปนไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส แลวสรางไฟลที่มี
การทํา Hyperlink ซึ่งเมื่อคลิกเขาไปก็จะสามารถเปดไฟลเครื่องมือชุดนั้นไดทันที โดยใหนักศึกษาเปนผูคนหาดวย
ตนเอง ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ลงได
นางกอบกุล เลาหิตกุล หัวหนางานบริการการศึกษา ไดเลาใหฟงวา หลังจากกลับมาจากการอบรมแลว ไดมีการ
พูดคุยกับบุคลากรในงานบริการการศึกษา โดยนําเครื่องมืKM
อ มาใช เชน BAR, AAR, Dialoque และไดนําความรูที่ไดรับ
จากการอบรมKM Facilitator มาใช ไดแก การเปนคุณอํานวยจะตองมีวิธีการโนมนาวคนอยางไรใหเกิดความรูสึกตื่นตัว และ
กระตุนใหรวมมือกันทํางาน ซึ่งจริงๆ แลว ในงานก็ไดทํามาตลอดอยูแลว เพียงแตไมทราบวาสิ่งเหลานี้คือ เครื่องมืKM
อของ
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นางสาวสุชลิตา ยืนนาน ไดเลาใหฟงวา หลังกลับจากการอบรมแลว ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม มี
การสรุปสิ่งที่ไดจากการอบรม ซึ่งโดยปกติแลวเมื่อกลับจากการอบรมก็จะสรุปสิ่งที่ไดจากการอบรมใหกับเพื่อน
รวมงานที่มีความสนใจไดอาน สิ่งที่เปนการพัฒนางานที่ตนเองไดทําไปแลวนั้น ก็คือ การใช Google Document ใน
การแกปญหาการกรอกขอมูลประวัติของนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เนื่องจากที่ผานมาจะให นักศึกษา
กรอกขอมูลลงในกระดาษ และเจาหนาที่เปนผูบันทึกขอมูล ซึ่งมักจะมีขอผิดพลาด ดังนั้นจึงไดจัดทําแบบฟอรมเพื่อให
นักศึกษาสามารถกรอกขอมูลไดดวยตนเองผานทางGoogle Document ซึ่งวิธีการดังกลาวสามารถแกปญหาได
3. งานประกันคุณภาพ
นางสาวดารานิตย กิ่งวัน ไดเลาใหฟงวา หลังกลับจากการอบรม
ในงานไดรวมกันคิดที่จะจัดทําโครงการ
ฐานขอมูลเกณฑคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร เนื่องจากมีปญหาการไดรับขอมูลลาชา ไดรับขอมูลไมตรงกับความ
ตองการ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มภาระงานแกผูเกี่ยวของดวย ดังนั้นจึงคิดที่จะทําฐานขอมูลเกณฑคุณภาพเพื่อให
ผูเกี่ยวของไดเตรียมตัวกรอกขอมูลไวลวงหนา เพื่อจะไดไมเกิดความซ้ําซอนในการกรอกขอมูล เพื่อใหไดขอมูล
ครบถวนตรงตามความตองการ ไมใหเปนการเพิ่มภาระงานแกผูเกี่ยวของ และเพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถใช
ประโยชนจากฐานขอมูลนี้ดวย
4. งานคลังและพัสดุ
นายอนุกูล สาเจริญ ไดเลาใหฟงวา งานประจําเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อและการจายพัสดุ ปญหาที่พบคือ
การจัดซื้อไมตรงกับความตองการของผูใช การจายของลาชา ดังนั้น มีความพยายามจะแกไขปญหาตรงสวนนี้ และนาง
มนัสนันท รุจิศักดิ์เดโช ไดเลาใหฟงวา ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับบุคลากรในงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานดังกลาว โดยจะดําเนินการรวบรวมปญหาที่หนวยงานตางๆ โทรมาสอบถามบอยๆ วามีปญหาอะไรบาง แนวทาง/
วิธีการแกปญหาของงาน รวมถึงผลกระทบของปญหาหากปญหานั้นๆ เกิดขึ้น เพื่อจะไดปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก
5. งานหอพัก
นางสาวสุวัฒนา อภิมนตบุตร ไดเลาใหฟงวา ไดวางแผนจะทําฐานขอมูลผูพักอาศัย เพื่อจะไดมีขอมูลที่มักถูก
สอบถามบอยๆ เชน จํานวนผูพักอาศัยในแตละเดือน การจายเงินคาหอพักของผูอาศัยฯลฯ
6. งานพัฒนานักศึกษา
นางสาวชัญญา
แสงจันทร ไดเลาใหฟงวา หลังจากกลับจากการอบรมแลว ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน งาน
ทําใหเห็นปญหาคือ งานจะมีการติดตอกับนักศึกษาบอย ซึ่งทําใหอยากทราบความพึงพอใจของนักศึกษา
จึงได
จัดทําแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อสอบถามนักศึกษา และเพื่อเปนการลดปญหาการทํางานของบุคลากร จึงไดนํา Google
Document เขามาใช โดยมีวิธีการคือ โพสตไวใน Facebook ของนักศึกษา และประธานกลุม ซึ่งที่ผานมามี
นักศึกษาเขามาตอบประมาณ 300 คน ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
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7. เลขานุการคณะฯ
นางอริยา ธัญญพืช ไดเลาใหฟงวา หลังจากกลับมาจากการอบรม ไดมีความพยายามที่จะผลักดันใหเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุนวิชาการ โดยฝากใหผูที่เขาอบรมไดแบงปนความรู/ประสบการณให
ผูที่ไมไดเขาอบรมฟงวาไดเรียนรูอะไรมาบาง ในสวนบทบาทของตนเองนั้น คิดวาจะทําหนาที่เปนคุณอํานวยใหเกิด
กิจกรรมตางๆ ดานการจัดการความรูขึ้นมา และเปนคุณประสานระหวางสายสนับสนุนกับสายวิชาการ
วิทยากรไดใหขอคิดเพิ่มเติมวา การพูดคุยแตปญหา เราก็จะไดแตปญหา จึงควรเปลี่ยนมาคุยในเรื่องของ
Best Practice บาง เพราะการคิดแตเชิงปญหาอยางเดียว จะทําใหรูสึกทอแท และหดหู
8. งานทรัพยากรบุคคล
นางกรุณา คุมพรอม ไดเลาใหฟงวา หลังจากอบรมแลว ไดรับความรูเรื่อง
KM มาก ซึ่งสิ่งที่นํามาใชคือ การมี
morning talk ทุกวันจันทรตอนเชากับรองคณบดีฝายบริหาร หลังจากนั้นก็จะคุยกับบุคลากรในงานตอ เพื่อติดตาม
งานที่คาง สิ่งที่คิดวาจะทํา คือ การประเมินผลงาน /สมรรถนะหลัก เพราะที่ผานมาจะเปนการประเมินโดยใช
กระดาษ เลยไดคิดวางแผนวาจะทําการประเมินแบบ Online ซึ่งจะใชในรอบการประเมินที่จะถึงนี้ และอีก เรื่องที่คิด
จะทําคือ การจัดทําฐานขอมูล เนื่องจากงานทรัพยากรมีหนาที่ตอบขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งขอมูลที่เก็บอยู ณ
ปจจุบัน ไมไดเก็บไวในฐานขอมูล จึงคิดที่จะจัดทําฐานขอมูลขึ้นมา
วิทยากรไดเสนอแนะวา ใหคุยเรื่องการทํา Innovation บาง การทํา Sucessor Plan เพื่อสราง Successor
ขึ้นมา การที่เราทําแตงาน Routine ก็จะกลายเปนเสมียน ควรทํางานอยางอื่นดวย
9. งานหองสมุด
นางสาวยุพิน ยังสวัสดิ์ ไดเลาใหฟงวา หลังจากอบรมแลว ไดมาถายทอดใหบุคลากรในหนวยทราบวา
KM
คืออะไร และสิ่งที่ไดก็คือ ทําใหตนเองรูจักควบคุมอารมณมากขึ้น พยายามเปนผูฟงที่ดี สวนโครงการที่จะทําตอยอด
คือ จัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติการใชฐานขอมูลตางๆ ใหนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปที่ 1 ซึ่งมีความจําเปนตอ
นักศึกษามาก โดยจะจัดอบรมเปนกลุมๆ ตัวชี้วัดที่ตั้งไวคือ การวัดความพึงพอใจ
วิทยากรไดตั้งคําถามเพื่อใหคิดวา เคยถามนักศึกษาหรือไมวาอยากจะใหอบรมเรื่องอะไร และไดแนะนําวา
ควรจะศึกษาพฤติกรรมกอนและหลังการอบรมดวยวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ซึ่งสามารถทําเปนงานวิจัยได
10. งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
นางสาวเบญจวรรณ
บุญณรงค ไดเลาใหฟงวา ปกติในหนวยงานจะมีการประชุม Morning talk อยูเปน
ประจํา งานแรกที่คิดวาจะทําคือ การแกปญหาเรื่องคลินิกวิจัย โดยปกติคลินิกวิจัยจะใหบริการแกนักศึกษา อาทิตย
ละ 2 ครั้ง ซึ่งพบวามีนักศึกษาเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก ทําใหตองเสียเวลาในการกรอกขอมูล จึงคิดจะจัดทํา
โปรแกรมการลงทะเบียนขึ้นมา เพื่อชวยใหการดําเนินงานรวดเร็วขึ้น
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11. งานบริหารจัดการ: อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
นายสิริชัย เสือสอสิทธิ์
ไดเลาใหฟงวา ตนเองทํางานเกี่ยวกับการซอมบํารุง ไดมีความพยายามปรับปรุง
กระบวนการทํางาน โดยใหผูใชบริการสงใบซอมเปนกระดาษ ซึ่งไมใชวิธีการโทรศัพทตาม เพื่อที่จะทําใหสามารถ
ติดตามการดําเนินงานไดอยางเปนระบบมากขึ้น ซึ่งวิธีการดังกลาวรวมถึงการเบิกของดวย
วิทยากรไดเลาใหฟงถึงบริษัทแหงหนึ่ง การซอมจะใชวิธีการเดินไปหาผูใชบริการวามีอะไรที่ตองซอมบาง
และเมื่อซอมเสร็จแลวจึงคอยเขียนใบแจงซอมในภายหลัง ซึ่งถือเปนวิธีการทํางานที่ดี และทําใหผูใชบริการรูสึก พึง
พอใจมาก
12. งานบริการวิชาการ
นายฐิติวัชร พึ่งเงิน ไดเลาใหฟงวา หลังจากอบรมแลวยังไมไดนํา KM มาใชเทาที่ควร แตสิ่งที่คิดไววาจะทํา
คือ การจัด Morning Talk เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และคิดวาจะทําขั้นตอน ( Flowchart) ของการ
สงวารสาร เพื่อใหผูที่จะมาติดตองานไดทราบวาจะตองดําเนินการอะไรบาง
ทายกิจกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดกลาวขอบคุณวิทยากรที่กรุณามาเปน
วิทยากรใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร และไดกลาววา เรื่องการจัดการความรูใน
คณะฯ ถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ พรอมที่จะใหความชวยเหลือ เพราะอยากใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพงานในทุกๆ งาน เพื่อใหการทํางานมีคุณภาพมากขึ้น และสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ การสรางเครือขาย ดังนั้น
งานทุกงานจะเปนเครือขายซึ่งกันและกัน เพื่อชวยเหลือกันใหการทํางานประสบความสําเร็จอันนําไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูตอไปในอนาคต
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กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Facilitator สายวิชาการรวมกับสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM
Facilitator สายวิชาการรวมกับสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันจันทรที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.ณ หอง
ประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
กลุมสายวิชาการและกลุมสายสนับสนุนวิชาการที่ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณอํานวยแหง
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 1 และรุนที่ 2 ” ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรไดรับเกียรติจากรอง
ศาสตราจารย นพ .จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดี ฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมทั้งติดตามผลการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการ
ดําเนินงานของแตละงาน
กิจกรรม Before Action Review (BAR)
กอนเริ่มเขาสูบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมทํา
Review (BAR) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

Before Action

1. คาดหวังอะไร
- วิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการทํางาน
- ไดรับความรูใหม ปรับปรุงสิ่งเกา
- สามารถนําความรูที่ไดมาปรับใชในงานประจําที่ทําอยู
- อยากใหเกิด KM
- เกิดกระบวนการ KM ในการทํางาน มีกลไกโดยอัตโนมัติ ไมตองมา set เปนวาระ
- อยากใหมีความกาวหนาของสมาชิก KM คณะฯ มากๆ หลายๆ เรื่อง
- อยากฟงเรื่องราวการทํา KM ที่ประสบความสําเร็จของกลุม
- อยากรูวาคนอื่นๆ ทํางานกันไปถึงไหนแลว นํา KM มาใชแลวไดผลอยางไรบาง
- การทํางานประจําจะสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาการทํางาน
- มีวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
- นํา KM มาสรางสุขในการทํางาน
- สามารถบริหารจัดการงานประจําไดดียิ่งขึ้น
- ไดแนวทางในการนํา KM ไปใขในงานบริหาร และงานบริการวิชาการ
- วิธีการทํางานที่ดี เชน กระชับเวลา สะดวกในการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร
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- เรียนรู เทคนิค วิธีการที่ถูกตองของ KM
2. ที่ผานมาหลังการเรียนรูกับวิทยากร ไดทําอะไรในการนํา KM มาเติมเต็มงานประจํา (ยกตัวอยาง)
- นํากระบวนการ KM มาวิเคราะหกระบวนการทํางาน และสามารถเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานได
- ไดนํากลับมาใชทบทวนการทํางานของตนเอง พัฒนาสิ่งที่เคยทํา ที่รูสึกวาไมดี ใหดีขึ้นมา และปรับปรุง
งานที่คิดวาไมไดใหได
- นํามาปรับปรุงงานที่ทําอยู เชน ปรับฐานขอมูลผูพักอาศัยในหอพัก ใหสามารถคนหาขอมูลไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยนําขอมูลมาไวในฐานขอมูลเดียวกัน
- ยังไมไดดําเนินการ
- มีการนํามากําหนดประเด็นในภาควิชา เพื่อหาความสนใจรวมกัน และสิ่งที่จะไดจากการทํา
- ไดตอเนื่องการทํา KM ในงานของคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา มารวมกันเขียนสิ่งที่
ไดเรียนรูจากการทํางานของคณะกรรมการนี้ มานานถึง 9 ป โดยทําเปนหนังสือถอดบทเรียน
- ไดนํา KM มาเติมเต็มงานประจํา ในเรื่อง
1. การสอนภาคปฏิบัติบนหอผูปวยและแบงปนความรูในหัวขอClinical Teaching ใน Web Gotoknow
2. ไดดําเนินการในฐานะกรรมการ KM ของภาควิชา ซึ่งมีอาจารยในภาควิชามาแบงปนความรูและได
ความพึงพอใจประมาณ 95% ขึ้นไปในระดับมาก โดยดําเนินการเปน Facilitator
3. งานบางอยาง ยังอยากทํา KM เพิ่ม พบวาในภาควิชาฯ มีการตื่นตัว และเสนอหัวขอ KM ที่มาจาก
ภาควิชา
- พัฒนางานที่ตั้งใจไวคือ ทําฐานขอมูลสําหรับการลงทะเบียนออนไลน หรือเรียกวาคลินิกวิจัยออนไลน
ตอนนี้อยูระหวางการพัฒนาระบบ เทาที่ทํามาก็พบวา ความตองการในการใชงานของ User อาจมากไป
เล็กนอย ทําใหออกแบบระบบยากไปเล็กนอย และเจาหนาที่ยังไมชํานาญเรื่องนี้ แตมีความพยายามมาก
ตอนนี้ก็อยูระหวางการพัฒนาโปรแกรม
- นํา KM มาปรับกับการทํา PA รอบที่ผานมา เนื่องจากมีการปรับเกณฑใหม ทําใหเขาใจไมตรงกันบาง รู/
เขาใจไมตรงกัน จึงตองมีการนัดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันบาง และสรางความเขาใจรวมกันอยางถูกตอง
- นํากระบวนการตางๆ ที่ไดเรียนรูมาปรับใชในขั้นตอนการทํางาน และวิเคราะหปญหาการดําเนินงาน
- ทํา Flowchart ขั้นตอนการทํางาน
- การรวบรวมองคความรูในภาควิชา เพื่อจะไดรูวาใครเกงอะไร จะถายทอดความรูอะไรใหใคร
- มีแนวทางการจัดการตัวเอง เพื่อทํางานอยางมีระบบ
- เรียนรูที่จะแบงปนองคความรู ทักษะการทํางาน ทํางานอยางเปนระบบมากขึ้น
- ใชในการประเมินหนวยงานอื่น และจัดกิจกรรม KM ในหนวยงานตนเอง
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- นํากระบวนการมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงแบบฟอรม Checklist ของงานที่ทํา สงผลใหเห็นชัดเจนเรื่อง
กระชับเวลา สะดวก และมีประสิทธิภาพ
- สรางสรรค ฐานขอมูล โดยอยูระหวางดําเนินการ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานใหดีขึ้น
3. ขอสงสัย ของใจ อยากใหทําความเขาใจเรื่องอะไรในการนํา KM มาเติมเต็มงานประจํา
- นํากระบวนการ KM มาใชอยางไร ใหไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน
- การนํา KM มาใชในชีวิตประจําวัน ดีในการพัฒนาตัวเรา อยากใหคนรอบขางเขาใจ KM เหมือนเรา เวลา
พูดกับเขา เขาจะเขาใจเหมือนเรา และก็จะไดทําไปดวยกัน
- มีวิธีการอยางไรที่จะทําใหเกิด KM ในภาควิชา เพราะหาเวลาวางตรงกันยากมาก
- การใหทุกคนมีการเตรียมพรอมที่จะมาแบงปนขอมูลบนพื้นฐานขององคความรู
- ถาเรามีปญหาในการมานัดพบกันเปนกลุมอยางที่เคย จะชวยแกไขเรื่องนี้อยางไร แตในกลุมบางคนไม
คอยสะดวกกับการใชคอมพิวเตอร
- อยากทราบวา การนํา KM มาใชใหสําเร็จอยางไรและจะทําอยางไรใหคนในองคกรสนใจและนํามาใชทุก
งานไดอยางไมรูสึกวาเปนภาระ
- การถายทอดวิทยายุทธดานการสอน/การวิจัย
- ถาตางคนตางมีงานประจํามากมาย แลวจะมี KM เกิดขึ้นในกลุมโดยรวมไดหรือไม/อยางไร
- การทํา KM นําไปสู Learning Organization (LO) ไดหรือไม ถาตองการใหองคกรเปนLO ควรมีตัวบงชี้อะไร
- จัดกิจกรรมที่นาสนใจเพื่อเสริมการเรียนรูเรื่อง KM ใหดียิ่งขึ้น
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับวิทยากร
ภายหลังการทํากิจกรรม BAR วิทยากรไดกลาวถึงการทํา KM ในงานประจํา จะมีวิธีการที่สามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดในทันที นั่นคือการเขียนสิ่งที่เราทําไวบน Blog และเราก็จะสามารถนําสิ่งที่เราเขียนไวมาใชในการ
พัฒนางาน รวมทั้งสามารถใชเปนหลักฐานในการประกันคุณภาพได สิ่งที่คณะพยาบาลศาสตรไดทํามาตลอดและมีการ
ถอดบทเรียนทุกครั้ง เปนสิ่งที่บงบอกวาคณะฯ ไดมีดําเนินการKM จริง
วิทยากรไดกลาวถึง พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 “เพราะความรูความคิดอันกวางขวาง
นั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้น
ทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหตั้งเจตนาอันมั่นคง ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจอันสมบูรณไวเปน
หลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาดรอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหาและสถานการณตางๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นํา
ความรู ความคิดของตน ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรู ความคิดนั้นดวยเหตุผล และ
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วิจารณญาณ และนําออกใชใหไดผล กลาวคือ แกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคงยิ่งขึ้น ” ซึ่ง
พระบรมราโชวาทนี้สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการทํางานไดเปนอยางดี
วิทยากรยังไดกลาวย้ําถึงมาตรฐานที่ 3 ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการความรู นั่นคือ แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู /สังคมแหงความรู จะตองมีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือ รวมพลังอันนําไปสูสังคมแหง
การเรียนรู และควรมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนา การเรียน
การสอน วิทยากรไดยกตัวอยางการทําวิจัยการเรียนการสอน เชน การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบตางๆ
ซึ่งมีอยูประมาณ 40 วิธี การประเมินผลมีประมาณ 18 วิธี ซึ่งที่ผานมามักใชการสอบขอเขียน แตใน TQF จะใชการ
ประเมินสมรรถนะเปนหลัก และเมื่อทําวิจัยแลวเสร็จ ก็จะตองมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปสามารถเขาใจได รวมทั้งการ
พัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน ที่สําคัญผูบริหารตองมีการถายทอดความรูและสงเสริม/พัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันอยางเต็มศักยภาพ ทานใดรับผิดชอบอะไร ทานมีการถายทอดอยางไร เราตองมีการกําหนด
ประเด็นการทํา KM ที่ชัดเจน กําหนดกลุมเปาหมาย และตองมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง
การจัดการความรูมีหลากหลายวิธี ซึ่งเราตองเลือกวาจะทําอยางไรตามความเหมะสม ซึ่งวิทยากรไดเลาเรื่อง
การจัดการความรูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนวา เริ่มตนจากการที่เลขานุการของแตละคณะฯ ประมาณ 18 คณะฯ มา
ประชุมรวมกันทุกวันศุกร เชน คุยกันเรื่องวิธีการจัดซื้อพัสดุ ทําอยางไรถึงจะไมโดน สตง มาตรวจสอบ ฯลฯ ซึ่งทุก
วันนี้ก็ยังคุยกันอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเมื่อทํา KM แลวก็ตองมีการเก็บหลักฐานเพื่อการประเมินคุณภาพดวย นอกจากนี้
วิทยากรไดพูดถึงกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในใหเสร็จกอนสิ้นปการศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ /สาขา/ภาค/หลักสูตร/
คณาจารย/บุคลากร โดยตอง Plan= เริ่มกระบวนการตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใช
เปนขอมูลในการวางแผน (กอน 1 มิถุนายน) หลังจากนั้นวิทยากรไดใหผูเขารวมทํา SWOT เกี่ยวกับการทํา KM ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้
SWOT KM-NS-MU 1
1. ตัวเรา/งานเรา/หนวยงานเรา /คณะเรา ทําอะไรไดดีในการนําการจัดการความรู มาเปนเครื่องมือ
เสริมการพัฒนา ตน/ฅน/งาน/องคกร
- ทํางานควบคุมงานชาง และจัดทําโครงการตางๆ ในงานซอมบํารุง
- ตองการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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- การพัฒนาคน การนําเอาความรู การคนหาความสามารถของคนในงานนํามาเสริมสรางพัฒนางานให
เปนหลักการทํางาน การทําใหคนที่ทําอะไรแลวไมรูวาตนเองกําลังทําอะไรใหเห็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เปนไปดวยความถูกตอง และดําเนินไปตามทิศทางเดียวกัน
- การถอดบทเรียนการทํางานคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา
2. ยกตัวอยางเครื่องมือ วิธีการ ปจจัยแหงความสําเร็จที่ไดทําไปแลวในขางตน
- ถาหากมีงานตามภารกิจ /งานที่เปน Job แบบครั้งเดียวเสร็จ จะมีการประชุมวางแผนงานกอน โดย
สวนใหญจะเปนการใช BAR และ AAR ที่ทําเปนประจําคือ BAR เนื่องจากงานที่ทําเปนลักษณะงาน
การใหบริการแกอาจารย นักศึกษาและบุคคลภายนอก มีการวางแบบประเมินความพึงพอใจไวที่
หนวยงาน และนําผลการประเมินหรือไมวาจะเปนปญหาใดๆ ก็ตามที่พบมาคุยกันในหนวยงานวาจะ
แกปญหาอยางไร ซึ่งจะคุยกันเปนประจํา ชวยกันเสนอแนวคิดวาเราควรทําอยางไรเพื่อแกปญหานั้นๆ
- ประชุมวางแผนรวมกันในการถอดบทเรียนเพื่อจัดทําเปนหนังสือ กําหนดประเด็นของแตละบท
มอบหมายหนาที่คนถายทอดสิ่งที่ไดเรียนรูจากการใหบริการวิชาการในการทํางานของคณะกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา มาประชุมเพื่อแบงปนและฟงความคิดเห็นจากเพื่อนๆ นํา
คําแนะนํามาปรับปรุงเรื่องราวในการเขียนใหเปนองคความรูของกลุมจริงๆ
SWOT KM-NS-MU 2
ตัวเรา/งานเรา/หนวยงานเรา/คณะเรา ทําอะไรไมไดดี หรือทําไมได หรือทําไมเปน ในการนําการจัดการ
ความรู มาเปนเครื่องมือเสริมการพัฒนา ตน/ฅน/งาน/องคกร
- ตองการใหแตละคนนําความรูออกมานําเสนอ
- ตองการเครื่องมือมาเสริมความรูและการพัฒนาคนในหนวยซอม
- ยังขาดความเขาใจกันและกัน ยังมีคนที่ยึดติดอยูกับสิ่งเดิมๆ และไมยอมรับฟงสิ่งที่คนในหนวยจะ
ถายทอด หรือฟงบางแตไมปฏิบัติ อาจจะเปนเพราะผูถายทอดไมมีความสามารถพอ
- คิดวาเนื่องจากคนในหนวยงานที่เราอยู ยังไมเคยไดรับการอบรม KM บางครั้งอาจจะยังไมทราบวามี
เครื่องมืออีกมากที่จะสามารถนํามาพัฒนาคน/งานได อยากใหทุกคนเขาใจกอน
- การนําสิ่งที่เขียนมาแบงปน และพูดคุยกันในกลุม ชวงหลังกรรมการไมคอยมีเวลาที่จะมาพบกัน 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 รวมทั้งอยากจะเห็น
ตนแบบที่อื่นๆ อีก อาจได Idea มากขึ้น
- 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
ขอมูลและความรวมมือจากคนอื่น รวมทั้งเวลาดวย) คนรอบขางไมเห็นความสําคัญของ KM ยังไมเห็น
ประโยชน อยากใหทุกคนไดมีโอกาสอบรม/รับฟงเรื่องนี้บาง อยากใหคนอื่นๆ และตัวเองไดเห็น Best
Practice ที่ชัดเจน เพื่อเปนกําลังใจในการนํา KM มาพัฒนางาน
- คิดวาไมมี ถาสมาชิกทุกคนมีความตั้งใจรวมกันที่จะทํา KM รวมกัน เรื่อง KM นั้นๆ ยอมทําไดโดยไมมี
ขอจํากัด
กิจกรรม Passion Plan (สัญญาใจ)
หลังจากนั้น วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมทํา Passion ญlan (สัญญาใจ) ถึงแผนการดําเนินงานที่ทําอยู
และแผนงานที่จะทําตอไปในอนาคต ซึ่งแตละงานไดนําเสนอแผนงานในงานของตนเอง ดังนี้
1. งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ไดเลาวาไดมีการนํา KM มาใชในการทํางานประจํา โดยสิ่งที่กําลังทําอยู
ตอนนี้จะเปนเรื่องของการทําระบบลงทะเบียนออนไลนในคลินิกวิจัย ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ และมีการทํา KM
ในเรื่อง PA มีการคุยกันเรื่อง PA ซึ่งมีการเปลี่ยนเกณฑและตัวชี้วัด ก็ไดมีการพูดคุยและทําความเขาใจรวมกัน ซึ่งทํา
ใหเขาใจมากขึ้น และคิดวาการคุยกันบอยๆ จะทําใหความรูสึกที่มีตอกันในที่ทํางานดีขึ้นดวย
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นางสาวเบญจวรรณ คุมพงษพันธ ไดเลาใหฟงวา ในงานจะมีอยู 2 คนก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับงานกันเปนประจํา
เวลามีปญหาก็จะชวยกันแกปญหา และจะเขียนเปน FAQ เพื่อที่จะเอาขึ้นเว็บไซตตอไป
นายวีระชัย คุมพงษพันธ ไดเลาใหฟงวา ทํางานที่ IRB เปนหลัก มีเจาหนาที่คนเดียว เรามีการประเมินจากผู
มารับบริการ และพบวามีปญหาในเรื่องของการสื่อสาร และเรื่องเวลาคอนขางมาก เราก็เลยคิดวาจะหาทางแกปญหา
โดยคิดวาการจัดทําฐานขอมูลซึ่งจะทําใหเราสามารถทํางานไดงายขึ้น และกรณีที่เจาหนาที่ลา นักศึกษามาติดตอ
อาจารยที่มานั่งอยูก็จะไมสามารถตอบคําถามได ก็เลยจะจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้นมา ซึ่งอยูระหวางการ
ดําเนินการ
2. งานบริการการศึกษา
นางสาวกาญจนา คงวารี ไดเลาใหฟงวา งานที่ทําเปนงานที่ตองติดตอกับอาจารยและนักศึกษาคอนขางมาก
โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องการขอขอมูลเครื่องมือวิจัย ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในระหวางการจัดทําฐานขอมูลเครื่องมือวิจัยอยู
นอกจากนี้ ที่งานยังไดมีการประชุมกันทุกสัปดาห เพื่อดูวาตอนนี้มีปญหาอะไร และมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร
อยางเชนกรณีที่นักศึกษามาติดตอแลวคนที่รับเรื่องไมอยู คนที่เหลือก็จะไมรูเรื่อง ทํางานตอใหไมได ก็เลยมีการ
ประชุมเลาเรื่องที่รับมาใหทุคนฟง และแจงวาขณะนี้ดําเนินการถึงไหนแลว รวมทั้งติดเรื่องไวบนบอรดดวย ดังนั้นเมื่อ
นักศึกษามาติดตอ ก็จะสามารถดําเนินงานตอไดทันทีเลย
นางสาวมลฤดี สิงหศิลป ไดเลาวากําลังทําฐานขอมูลวิทยากรภายนอกอยู เนื่องจากเราตองเก็บขอมูลความ
เชี่ยวชาญของวิทยากรไว เวลาที่มีใครขอมา เราก็จะมีขอมูลให แตขณะนี้งานคอนขางมาก ทําใหงานยังดําเนินการไป
ไดนอย ก็ทําเพียงแคเก็บรวบรวมและหาขอมูลไวกอน
วิทยากรไดกลาวเสริมถึงเรื่องของการทํา Morning Talk, Lunch Talk, Afternoon Talk, Tea Talk, Weekly Talk
ฯลฯ ซึ่งเราสามารถทําได
3. งานบริหารจัดการ: อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
นายสิริชัย เสือสอสิทธิ์ ไดเลาใหฟงวา ตนเองทํางานเกี่ยวกับการซอมบํารุง ในชวงเชา Morning Talk ก็จะมี
การพูดคุยกันวา งานของเรามีอะไร และมีอะไรที่ยังคั่งคางบาง และพยายามปรับความเขาใจในหนวยงานใหเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน และตอไปก็จะใหเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งกําลังอยูในชวงของการดําเนินการ
4. งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร
นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร เลาใหฟงวา ครั้งที่แลวหลังจากที่ไดมีการประชุมกันก็ไดมีการสรุปFlowchart ถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นในงาน มีงานอะไรบาง จะแยกเปนงานประจํา และงานเชิงรุก มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหงาน
เปนระบบมากขึ้น ปญหาของเราลาชา ไดวิเคราะหงานแลวพบวา เกิดจากการไดรับขอมูลที่ลาชาและที่ไมสมบูรณ มี
งานดวนมาแทรกงานประจํา ซึ่งทางเราก็ไดหาทางแกแลว ไดมีการสรุปขอมูลออกมาเปนตาราง ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ การถายภาพ และไดจัดทําแบบฟอรมใหผูมาขอใชบริการบันทึก และก็จะมีการบันทึกวาใครมาขอใช
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บริการแบบดวน ดวนที่สุด และเก็บไวเปนฐานขอมูลเพื่อหาแนวทางแกไข แตสิ่งที่ยังประสบปญหาก็คือ
การที่
ผูใชบริการไมยอมขึ้นมากรอกแบบฟอรม หรือการสงขอมูลทาง E-mail หลังจากเลิกงานไปแลว ซึ่งไมมีใครทราบวา
จะตองไปถายภาพในวันรุงขึ้นตอนเชา ซึ่งทางเราก็ไดเก็บบันทึกขอมูลไวแลว และแนวทางแกไขของเราก็คือจะ
ประชาสัมพันธเรื่องการสงขอมูลผานระบบ NSTV และในงานเชิงรุก ก็เริ่มจัดทํา NSPR ซึ่งนายนุกูล มวงโมรี ไดกลาว
เสริมเรื่อง ระบบ NSPR ไววาการที่ไดพัฒนาระบบ NSPR เนื่องจากปญหาของการที่ผูใชบริการตองขึ้นมากรอก
แบบฟอรมขอใชบริการที่ชั้น 6 และผูใชบริการไมวางมากรอกแบบฟอรม ก็เลยทําระบบนี้ขึ้นมาเพื่อใหผูใชบริการ
สามารถกรอกแบบฟอรมจากที่ไหนก็ไดผานอินเตอรเน็ต ทําใหสามารถสงขาวไดอยางรวดเร็ว และระบบนี้ก็จะมี
ระบบการแจงวาทางงานไดรับขอมูลแลวและไดดําเนินการอะไรไปบางแลว ซึ่งชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการได ซึ่งตอนนี้ยังขาดเรื่องของการทําคูมือการใชงาน และการประชาสัมพันธใหใชระบบดังกลาว
นางสาวณัฐริกา ฝางแกว ไดกลาวเสริมวา เกี่ยวกับเรื่องของการสงขอมูลทาง E-mail หลังจากเลิกงานไป
แลว และจะตองไปถายภาพในวันรุงขึ้นตอนเชา ซึ่งคิดวาเปนปญหาในเรื่องของการสื่อสาร เพราะการสงขอมูลทาง
E-mail เพียงอยางเดียวและไมมีการโทรแจง เราที่เปนคนทํางานจะไมรูเลยวาจะตองทําอะไร ดังนั้นขอเพียงแคใหคุย
แคใหแจง เราก็จะมีขอมูลมาดําเนินการได
วิทยากรไดกลาวเสริมวา Flowchart ที่ทํามา ทําไดดีมาก แตอยากใหเสริมเพิ่มเติม ในเรื่องของ Output,
Outcome และ Customer Voice จะทําใหงานดีขึ้น
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวัชรินทร ควรหาเวช ไดกลาววา KM ที่ทําสืบเนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งมี
หนาที่ตองแกไขปญหาคอมพิวเตอรตลอดเวลา
จึง ประชุมกันในงานวาจะแกไขกันอยางไร เพราะ
ขณะ นี้มี
โปรแกรมเมอรเพียงคนเดียวที่สามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอรได จึงทําใหเกิดความลาชา จึงคิดวานาจะชวยแบงเบา
ภาระ โดยทุกครั้งที่ไปแกปญหาคอมพิวเตอร พอกลับมาก็จะมีการบันทึกวามีปญหาอะไรบางและไดใชวิธีการแกปญหา
อยางไรไวทุกครั้ง ปญหาไหนที่แกไขไมไดก็จะจดบันทึกไวกอน แลวรอใหโปรแกรมเมอรมาชวยแกให และปญหาที่เก็บ
ไวทั้งหมดจะรวบรวมไวแลวนํามาเขียนเปนบทความ /วิดีโอคลิปวิธีการแกปญหาเบื้องตนเพื่อใหเจาหนาที่ในงานได
พัฒนาตนเองในการแกไขปญหาคอมพิวเตอรดวย และในอนาคตวางแผนไววาจะรวบรวมขอมูลเหลานี้ขึ้นเว็บไซต
เพื่อใหคนที่มีปญหาเดียวกันสามารถใชขอมูลเพื่อแกไขปญหาดวยตนเอง
นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ ไดกลาวเสริมเพิ่มเติม ไดดําเนินการเก็บขอมูลมาตั้งแตการประชุมครั้งกอนหนา
ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดเปนคนที่จุดประกายและพยายามผลักดันและกระตุน จน
พวกเราไดจัดทําขึ้นมาดวยการทํางานกันเปนทีม สุดทายเปาหมายของพวกเราจะทําใหเกิดการใชคนใหตรงงาน พวก
เราออนดอยในเรื่องของการแกปญหาคอมพิวเตอรก็จะเรียนรูจากผูที่เชี่ยวชาญ เพื่อใหสามารถแกปญหาไดดีขึ้น สิ่งนี้
คือการเชื่อมโยง KM ที่พวกเราทํา
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6. งานทรัพยากรบุคคล
นางสาวสิริลักษณ หยองอนุกูล ไดเลาใหฟงวา ที่งานก็มีการประชุมเพื่อพูดคุยกันถึงปญหาที่เกิดขึ้นในงาน
และสิ่งที่กําลังดําเนินการอยูก็คือการจัดทําฐานขอมูลของงานทรัพยากรบุคคล เนื่องจากปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในงานคือ
เวลาที่บุคลากรในคณะฯ มาขอขอมูล แลวงานทรัพยากรบุคคลไมสามารถตอบโจทยไดทันเวลา ซึ่งในขณะนี้อยูระหวาง
การประสานงานกับงาน IT ในเรื่องของการออกแบบ สวนที่งานทรัพยากรบุคคลก็อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพื่อให
ครอบคลุมกับความตองการของผูใชบริการ ซึ่งจะชวยใหทํางานไดดีขึ้น
7. งานพิพิธภัณฑ
นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย ไดกลาววา เนื่องจากงานพิพิธภัณฑเปนงานใหม ดังนั้นจึงยังไมมีการจัดเก็บ
หนังสือ เอกสารที่เปนระบบ ดังนั้นจึงวางแผนการทําฐานขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บไวตามตูตางๆ ซึ่งปจจุบันได
ดําเนินการไปแลว เพียงแตวายังไมไดทําเปนฐานขอมูล Online ซึ่งจะทําใหเราสามารถคนหาขอมูลไดงายขึ้น และ
เวลาที่มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 มาดูงานพิพิธภัณฑก็จะมีการแจกแบบประเมินที่เปนกระดาษ ซึ่งตอนนี้ก็ไดลองเปลี่ยนมา
ใชเปนการประเมินผานเว็บดวย Google Document ซึ่งพบวานักศึกษาไมใหความรวมมือในการตอบเทาที่ควร
8. งานหอพัก
นางสาวสุวัฒนา อภิมนตบุตร ไดเลาใหฟงวา ไดวางแผนจะทําฐานขอมูลผูพักอาศัย เราจะมีขอมูลนักศึกษา
สวนหนึ่ง และอยากจะเชิ่อมโยง ซึ่งอาจจะตองขอให IT ชวย
9. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร
อาจารย ดร.ศรินรัตน ศรีประสงค ไดเลาใหฟงวา ไดมีการใช KM หลายๆ ดานทั้งในดานการเรียนการสอน
โดยเปน Facilitator ใหกับผูเรียนในการขึ้นฝกภาคปฏิบัติ ใหนักศึกษาไปดูคนไขและตรวจรางกายคนไขโดยที่ยังไม
ตองอาน Chart สวนตัวอาจารยก็ไป Facilitate ดวย ในกรณีที่นักศึกษามีคําถามก็จะใหคําแนะนํา ก็พบวานักศึกษา
ไดใชทักษะในการตรวจรางกายที่ดี นอกจากนี้ก็ยังไดเคยเขาไปที่ Gotoknow ก็ไดความรูเกี่ยวกับประสบการณใน
การตั้งคําถามกับนักศึกษาวา นักศึกษาขึ้น Ward มาเพื่อตองการอะไร เพื่อใหนักศึกษาไดคิด รวมถึงการสอนในวิชา
ประเด็นและแนวโนม โดยชี้ใหนักศึกษาเห็นประเด็นวาแนวโนมการใชการจัดการความรูในวิชาชีพการพยาบาลเปน
อยางไร ซึ่งนักศึกษาตองวิเคราะหและวิจารณได และในฐานะที่เปนกรรมการ KM ของภาควิชา และไดอบรม KM
Facilitator แลว ก็ไดจัดการความรูในภาควิชาโดยใหอาจารยมาแลกเปลี่ยนความรูที่อาจารยมีรวมกัน และคนใน
ภาควิชาก็เริ่มตื่นตัว ซึ่งตอไปก็อาจจะเอาปญหาดานการเรียนการสอนมาพูดคุยกัน ซึ่งก็ไดรับความรวมมือดี
วิทยากรไดกลาวเสริมวา อาจารยเปน Facilitate ในภาควิชา และในการเรียนการสอนดวย มีการใช
กระบวนการเรียนรูที่ใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง การอานจาก Chart ที่คนอื่นเขียนมา ก็จะไมรูวาหมายถึงอะไร แตถา
นักศึกษาไดไปถามก็จะไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่เรียกวา Action Learning
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10. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
รองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล ไดกลาววา ไดมีการพัฒนาการวิจัยของภาควิชา แตอาจารยมีเวลานอย
รวมถึงการมีความหลากหลายในภาควิชา ไมวาจะเปนดานการบริหาร ผูสูงอายุ และทักษะพื้นฐาน ตนเองก็ได
รวบรวมงานวิจัยของภาควิชา ทําใหไดขอมูลและหา Theme การวิจัยของภาควิชา และมีการประชุมพูดคุยกันซึ่ง
สวนใหญจะจัดแบบเปนทางการ โดยมีกระบวนการเริ่มตนจากการสัมมนา เพื่อหา Theme วิจัย และเริ่มหาแนวทาง
วาจะเดินไปทางไหน และมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อสรางกรอบการวิจัยใหกับพวกเรา และใหอาจารย
แลกเปลี่ยนขอมูลกันและบอกวาจะเขามามีสวนรวมในสวนไหนของการวิจัยของภาควิชา ทําใหเรามีทิศทางของการ
พัฒนา Theme วิจัยของภาควิชาที่ชัดเจนขึ้น
รองศาสตราจารย จันทนา รณฤทธิวิชัย ไดกลาววา ในฐานะที่เปนหัวหนาภาควิชานั้น จะพยายามทํา KM
ในเนื้องานของภาควิชา เพราะ KM เปนเรื่องที่สําคัญ เปนเรื่องที่อยูในการประกันคุณภาพและในยุทธศาสตร จึง
พยายามทํากิจกรรมโดยใหอยูในเนื้องานของอาจารย และใหมีความรวมมือกันในการทําทุกครั้ง แตปญหาคือใน
ภาควิชามีความหลากหลาย ทั้งในงานบริหาร ผูสูงอายุ และทักษะพื้นฐาน ดังนั้นเวลาทําอะไรก็ตามในบางเรื่องก็จะ
ไมมีความพรอมกันในการทํา KM ดังนั้นก็เลยพยายามที่จะกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนวาจะทําเรื่องใด และเมื่อใด เพื่อ
จะใหไดความรวมมือที่จะจัดสรรเวลามาพรอมๆ กัน และสิ่งหนึ่งที่ไดทํา KM มาแลว 3 ป ก็คือการทําความเขาใจ
รวมกันในการใชแบบประเมินทักษะพื้นฐานที่ใชประเมินผูเรียน เพื่อใหการประเมินของอาจารยเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
11. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก ไดเลาใหฟงวา ตนเองเคยทํางานอยูกับนองๆ ในกลุมงาน
พัฒนา ซึ่งก็ทํา KM กันแบบลูกทุงๆ จึงรูสึก ชอบ KM เพราะพอไดคุยกันเปนประจําทําใหเกิดความเขาใจวาแตละ
คนทํางานอะไรกัน และพอถึงเวลาก็จะมาชวยกัน รูวาใครจะชวยอะไรใครไดบาง ณ ปจจุบัน ตนเองกลับมาทํางานที่
ภาควิชาแลว มีงาน 1 ชิ้นที่ทํามานานถึง 9 ป ก็เลยคิดวานาจะมีการถอดบทเรียนงานตรงนี้ออกมา เราไดเรียนรู
อะไรบาง และสุดทายก็จะทําออกมาเปนหนังสือ อีกเรื่องที่อยากจะแบงปนก็คือ ประธาน KM ของภาควิชา ไดมีการ
จัด KM ทุกเดือน และมีคนลิขิตวาสรุปแลวเราไดเรียนรูอะไรในแตละครั้ง แตปญหาที่พบคือ KM ที่ทํา ไมไดทําเปน
Series ก็เลยคิดวาตอไปคงจะทําในเรื่องของการพัฒนา Theme วิจัยของภาควิชาขึ้นมา
12. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ไดเลาใหฟงวา ที่ภาควิชามีคณะกรรมการ KM เชนกัน โดยจะมี
การกําหนดประเด็นของการทํา เชน เรื่องวิจัย ที่ภาควิชามีอาจารยที่เกงในเรื่อง Participatory Research ก็จะเชิญ
ใหมาเลาใหอาจารยในภาควิชาฟง และมีใครไปไดทุนวิจัยที่ไหนมาก็จะมาเลาใหฟงกัน ซึ่งมีคนเขานอย ในระยะหลัง
จึงเปลี่ยนวิธีการใหม โดยใหคิดเรื่องที่ตนเองอยากจะเลา จากการสังเกตพบวาบรรยากาศของการทํา KM มีผลตอ
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การเลามาก เราทํากอนการประชุมภาควิชาโดยจะพูดคุยเรื่องทั่วไปกอน และประมาณครึ่ง ชม.กอนการประชุม
ภาควิชาก็จะใหเลา ใครอยากเลาเรื่องอะไรก็ได โดยมีกติกาวาอยาติเตียนกันทําใหบรรยากาศดีขึ้น ซึ่งตอนนี้ ทาํ มากวา
1 ปแลว อาจารยก็จะแจงวาจะเลาเรื่องอะไร ทําใหเรื่องเลาเยอะขึ้น สําหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามี
การลงชุมชน จึง ใหนักศึกษามาประชุมกันวาไดเรียนรูอะไรและมีการถอดบทเรียน ในสวนของการบริการวิชาการ
คณะฯ มีการใหบริการวิชาการในชุมชน ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชุมชน การทําโครงการตางๆ ก็จะใหชุมชน
เขามามีสวนรวม และใหเขาถอดบทเรียนดวยวาไดเรียนรูอะไร แตปญหาคือพอถอดบทเรียนจบ ขอมูลก็จะอยู
เฉพาะที่ชุมชน ที่คณะฯ เองไมไดมีการถอดบทเรียนของคณะฯ ซึ่งคงจะตองเริ่มตนทําแลว
ทายกิจกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดกลาวขอบคุณวิทยากรที่กรุณามาเปน
วิทยากรใหกับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งวิทยากรไดกลาวย้ําเสมอวา การเริ่มตนการจัดการความรู ตอง
เริ่มตนจากการจัดการความรูสึกที่ดีๆ ตอกัน ซึ่งดิฉันเชื่อวาถาเรามีความรูสึกที่ดีๆ ตอกัน ก็จะทําใหเราเกิดความ
ไววางใจและอยากที่แบงปนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหเราไดประโยชนจากสิ่งที่เราแบงปนกันมากขึ้น
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กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม ครั้งที่ 1/2555
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการเขารวมอบรม ครั้ง1/2555
ที่
เรื่อง การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร
เมื่อ
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ หองประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูที่ไดเขารับการอบรมเรื่องการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร
และนําความรูที่ไดมาแบงปนใหกับผูที่ไมไดเขารับการอบรมไดรับฟง วิทยากรคือ นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย และ
นางเบญจวรรณ คุมพงษพันธุ และมีผูเขารวมที่มีประสบการณในการทํางานดานสารบรรณหลายทานมารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยนางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ ไดตั้งคําถามกับวิทยากรทั
2 ท้งาน ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. คําถาม ที่ มาที่ไปของการไปอบรมเรื่อง การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลาย
เอกสาร ในครั้งนี้
ตอบ วิทยากรทั้ง 2 ทาน เลาถึงปญหาที่เกิดขึ้นกอนไปอบรม โดยมีปญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสาร ยังจัดเก็บ
ไมเปนระบบ ยังไมรูหลักการเรื่องของการลงรับ-สงเอกสาร การตั้งชื่อหมวดหมูแฟมเอกสาร และไมรูหลักปฏิบัติของ
การทําลายเอกสาร รวมทั้งฐานขอมูลระบบสารบรรณที่ใชอยูมีปญหาในการเรียกใชงาน
เนื่องจากการตั้งเลขรับ
หนังสือไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ทําใหคนหาลําบาก
2. คําถาม มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพควรเปนอยางไร
ตอบ จริงๆ แลวหลายๆ หนวยงานไดมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาเพื่อใชในการจัดการระบบงาน
เอกสารสารบรรณ ซึ่งมีความแตกตางกันออกไป โดยมาตรฐานแลวการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย
1. จําแนก คือ จําแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอํานวยประโยชน
2. เก็บใหถูกหมวด คือ ควรกําหนดประเภทเอกสารที่จัดเก็บ
3. นํามาใชไดเร็ว คือ เก็บเอกสารที่ใชบอยๆไวที่ลิ้นชักที่ 1 หรือ 2
4. ไมควรเก็บหนังสือปนกับแฟมเอกสาร และไมควรเกิ60
น แผน เพราะจะทําใหแฟมหนาและไมสวยงาม
5. เครงครัด คือ ควบคุมการจัดเก็บอยางเครงครัด เมื่อมีการหยิบมาใชงาน และใชเสร็จเรียบรอยแลวก็
ควรจะเก็บในทันที เพื่อปองกันการลืม
6. ใชบัตรยืม คือ กรณีที่มีผูยืมเอกสารหรือแฟมควรใชบัตรยืมไวแทนที่ เพื่อเปนการเตือนความจําวา
ใครเปนผูยืม จะไดติดตามคืนไดถูก
7. ใชเครื่องมืออุปกรณเก็บเอกสารที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
3. คําถาม ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสารแบงเปนกี่ประเภท
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ตอบ การจัดเก็บเอกสารมี 4 ประเภท คือ
1. เรียงตามตัวอักษรหรือหัวเรื่อง คือการจําแนกเอกสารออกเปนหัวขอใหญ ตามหนาที่ความรับผิดชอบ
เอกสารโดยทั่วไปจะมีหัวขอใหญๆ 11 หมวด ไดแก
1) การเงิน งบประมาณ 2) คําสั่ง ระเบียบ คูมือ ประกาศ มติ
3) โตตอบ 4) บริหารทั่วไป
5) บริหารบุคคล 6) เบ็ดเตล็ด
7) ประชุม 8) ฝกอบรม ดูงาน บรรยาย วิทยากร
9) วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 10) รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม
11) โครงการ แผนงาน วิจัย
2. เรียงตามชื่อหนวยงานหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของดวย โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรพยัญชนะไทย
3. เรียงสถานที่ตั้งของหนวยงาน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรพยัญชนะไทย
4. เรียงตามเลขรหัสแทนเรื่องหนึ่ง เชน รหัสหนังสือในหองสมุด
โดยทั่วไปแลว หนวยงานตางๆ มักนิยมใชระบบการจําแนกเอกสารระบบที่ 1 มากที่สุด ทั้งหนวยงานของ
ราชการและเอกชน ทั้งนี้ในการจัดแฟมเอกสารนั้น จําเปนตองมีบัญชีคุมแฟมเอกสาร เพื่อความสะดวกในการคนหา
เอกสารและงายตอการสงเอกสารทําลายตอไป
ขอคิดเกี่ยวกับการจําแนกเรื่อง
1. กําหนดหัวขอเรื่องที่สั้น กะทัดรัด แตคลุมใจความทั้งหมด
2. หัวเรื่องแตละเรื่องไมควรซ้ําซอนหรือใกลเคียงกัน
3. หัวขอเรื่องแตละเรื่องควรมีความหมายเดนชัด ตีความหมาย ไดเปนอยางเดียว
4. ควรใชภาษางายๆ ที่รูจักกันโดยทั่วไป
วิทยากร ไดใหผูเขารวมดูตัวอยางการจัดทําสันแฟมของหนวยงานที่ไปดูงานมา คือที่งานสารบรรณ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งบนสันแฟมจะปรากฎขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อของหนวยงาน หมวดเอกสาร เลม
ที่ เลขที่ (กรณีที่ใชมากกวา 1 แฟม ในหมวดเดียวกัน)

ภาพที่ 1 ตัวอยางการจัดทําสันแฟมเอกสาร
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วิธีการเรียงแฟมจะมีหลากหลายแบบ อาทิ เชน เรียงตามสี ตามลําดับความสําคัญ หรือเรียงเปนรูปภาพ
ฯลฯ และการเก็บเอกสารในแฟม จะเก็บเรียงตามวันที่ โดยมีบัญชีคุมแฟมเอกสารกํากับอยูดานหนา

ภาพที่ 2 ตัวอยางการจัดเรียงแฟมเอกสาร

ภาพที่ 3 ตัวอยางการจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสาร
นางณัฐวรีย วรคุณพิเศษ และนางสมจิตต พุมรินทร จากงานบริหารจัดการ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณตรง ใน
เรื่องการบริหารงานสารบรรณ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการจัดหมวดหมูแฟมวา ในทางปฏิบัติของ
แตละ
หนวยงานอาจไมไดจัดทําทั้ง 11 หมวด แตละหนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหนวยงานนั้นๆ วามี
ขอมูลประเภทใดบางที่ตองจัดเก็บ แตของงานบริหารจัดการซึ่งมีหนาที่ดานสารบรรณโดยตรง มีการจัดทําทั้ง
11
หมวด และมีการเพิ่มเติมในบางหมวด เชน หมวดพิธีการ ซึ่งภายในแฟมก็จะแบงเปนหนังสือเขา สวนหนังสือปะหนา
แฟม ที่มงานสารบรรณก็ไมไดทําละเอียดเทาตัวอยางที่นํามาเสนอ การคุมแฟมจะคุมแคเปนชวงตั้งแตวันทีเทาไหรถึง
วันที่เทาไหรเทานั้น สําหรับการไปดูงานอาจไมจําเปนตองนํามาใชทั้งหมด อาจ นํามาใชเพียงบางสวนทั้งนี้ตองปรับให
เหมาะสมกับหนวยงาน
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สําหรับในสวนงานของภาควิชานั้น บางภาควิชามีการจัดหมวดหมูตาม 11 หมวด แตบางภาควิชามีการจัด
หมวดหมูแฟมตามพันธกิจของภาควิชาซึ่งมี 5 พันธกิจ ซึ่งไมเหมือนกัน ในหมวดใดที่ขอมูลเยอะ ก็จะแบงเปนหมวด
ยอยๆ อีกที
4. คําถาม มีระยะเวลาของการจัดเก็บเอกสารอยางไรบาง
ตอบ ในแตละหมวดจะมีระยะเวลาของการจัดเก็บเอกสารที่แตกตางกัน ดังนี้
หมวดที่ 1 การเงินงบประมาณ
- งบประมาณ 2 ป
- เงินเดือน คาจาง 3 ป
- เงินสะสม เงินยืม
- เงินชวยเหลือตางๆ เชน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล
- เงินคาใชสอย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท
- เงินคาตอบแทน เชน คาเบี้ยประชุม คาทําการนอกเวลา
- คาบําเหน็จบํานาญ
3 ป
- เงินอุดหนุน ฯลฯ

3 ป

หมวดที่ 2 คําสั่ง ระเบียบ คูมือ มติ ครม.
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับคําสั่งของฝายและกอง คําสั่งของหัวหนาหนวยงาน คําสั่งทั่วไป ระเบียบ
ประกาศตางๆ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ คูมือและมติตางๆ จนกวาจะเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 3 โตตอบ
ไดแกเอกสารโตตอบที่บริจาค ที่ขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ การขอชมกิจการ ฯลฯ
- จดหมายเขา-ออก หนังสือเวียน 1 ป
- จดหมายตางประเทศ 3 ป
หมวดที่ 4 บริหารทั่วไป
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการแบงสวนราชการ หนาที่ความรับผิดชอบและเรื่อง หรือคําสั่งซึ่งมี
ลักษณะเปนการบริหารงาน การมอบอํานาจหนาที่ใหทําหนาที่แทนหรือรักษาการในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
- แผนภูมิการแบงสวนงาน จนกวาจะเปลี่ยนแปลง
- โฆษณา ประชาสัมพันธ 2 ป
- ควบคุมคุณภาพงาน 3 ป
- เรื่องดวน จนกวาจะเสร็จ
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หมวดที่ 5 บริหารบุคคล
- ระเบียบคําสั่ง ประกาศ จนกวาจะเปลี่ยนแปลง
- แฟมประวัติ จนกวาจะออก
- ใบสมัครงาน 6 เดือน
- ฝกอบรมสัมมนา ดูงาน 1 ป
- ทดลองงาน 1 ป
หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทซึ่งไมสามารถเขาหมวดใดหมวดหนึ่งที่ตั้งไวเปนเรื่องพิเศษ และปริมาณ
เอกสารยังไมมากพอที่จะตั้งขึ้นเปนหมวดเอกสารใหมได
- แฟมตางๆ ในหมวดนี้ 1 ป
หมวดที่ 7 ประชุม
ในหมวดนี้ กําหนดใหจัดเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมทั่วๆไป แตถาเปนการประชุมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งในหัวขอที่กําหนดไวในหัวขอนั้นๆ เชน การประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาโทษขาราชการที่ผิดวินัยที่ตองนําไปเอา
แฟมที่วาดวยการบริหารบุคคล เปนตน
- แฟมตางๆ ในหมวดนี้ 1 ป
หมวดที่ 8 ฝกอบรม บรรยาย และดูงาน
- ฝกอบรม สัมมนา หรือบรรยายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2 ป
- บุคลากรไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ในประเทศ จนกวาจะเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 9 พัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
- คําสั่ง ระเบียบ
จนกวาจะเปลี่ยนแปลง
- โครงการกอสราง จนกวาจะแลวเสร็จ
หมวดที่ 10 สถิติและรายงาน
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติตางๆ เชน รายงานการตรวจอาคาร รายงานที่เกิด-ตาย
รายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สถิติประชากร ฯลฯ เปนตน
- แฟมสวนใหญในหมวดนี้ 1 ป
- โครงการที่สําคัญบางโครงการ 2-5 ป
5. คําถาม กําหนดเวลาการทําลายเอกสาร โดยปกติจะตองทําเมื่อ ใด
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ตอบ โดยปกติการทําลายเอกสารนั้นจะกระทําในระยะเวลา 60 วันหลังจากสิ้นปปฏิทิน
6. คําถาม การทําลายเอกสารมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
ตอบ ขั้นตอนการทําลายเอกสารนั้น โดยทั่วไปมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อสิ้นปปฏิทินสํารวจหนังสือเพื่อทําลายภายใน 60 วัน
ขั้นตอนที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการฯพิจารณาหนังสือที่ขอทําลาย
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการฯควบคุมดูแลการทําลายหนังสือ
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ
7. คําถาม ขอถามงานบริหารจัดการวา ปกติทางงานบริหารจัดการจะสงหนังสือมาขอใหทําลายเอกสาร
เมื่อไหร และหนวยงานจะตองปฏิบัติอยางไร
ตอบ นางณัฐวรีย วรคุณพิเศษ และนางสมจิตต พุมรินทร จากงานบริหารจัดการ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
เรื่องการทําลายเอกสารของคณะฯ วา โดยปกติเมื่อถึงเวลาที่ตองมีการทําลายเอกสาร ทางมหาวิทยาลัยจะสงหนังสือ
มาที่คณะฯ จากนั้นก็จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ซึ่งจะมีตัวแทนทั้งจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย
รวมเปนกรรมการ หลังจากนั้นงานบริหารจัดการจะสงหนังสือเวียนไปตามหนวยงานและภาควิชา เพื่อใหสงขอมูล
หนังสือที่จะทําลายกลับมา ซึ่งภาควิชา /หนวยงานก็จะทําการคัดกรองวาจะทําลายเอกสารใดบาง ซึ่งจะตองเปน
เอกสารที่ครบจัดเก็บ โดยพิมพรายชื่อหนังสือที่ตองการทําลายสงคืนกลับมาใหงานบริหารจัดการ ทางคณะกรรมการ
ฯ จะทําการตรวจสอบ ถาพบวาหนังสือยังไมครบกําหนดทําลายก็จะเชิญเจาของเรื่องมาสอบถามถึงเหตุผล เมื่อเสร็จ
เรียบรอย จึง สงขอมูลกลับไปที่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็จะสงขอมูลไปที่หอจดหมายเหตุ เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการทั้งหมดก็สามารถทําลายหนังสือนั้นๆ ได แตปญหาที่พบบอยๆ คือ บางหนวยงานคิดวา เอกสารที่ไมได
ใชงานแลวสามารถฉีกทิ้งเองได ซึ่งในทางปฏิบัติแลวไมสามารถทําเชนนั้นได
8. คําถาม พอเราไดรับรูมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสารแลว เราไดเอามาประยุกตกับ
งานของเราอยางไร
ตอบ ในประเด็นนี้วิทยากรไดนําเสนอตัวอยางการจัดทําบัญชีคุมรายละเอียดเรื่องเขาแฟมที่ตนเองได
พัฒนาขึ้นมาเอง โดยจัดเก็บลงในไฟล Excel ซึ่งประกอบดวยคอมลัมนตางๆ ดังนี้
เลขที่หนังสือ/ลงวันที่/เลขที่รับหนังสือ/ชื่อเอกสาร/หนวยงานที่สงเอกสาร/ผูรับเอกสาร/วิธีการพิจารณา/ผล
การพิจารณา/หมวดการจัดเก็บเอกสาร/เอกสารแนบ
และในสวนของเอกสารแนบนั้น ไดทําการ Scan เอกสารใหเปนอิเล็กทรอนิกสไฟล และแนบในไฟล Excel
เลย โดยใชคําสั่ง Hyperlink ซึ่งการแนบเอกสารนี้มีขอดี คือ ทําใหเราสามารถหาไฟลหนังสือไดงายขึ้น
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํา Hyperlink และ
การจัดเก็บไฟลขอมูลวาควร ทําบัญชีคุมรายละเอียดเรื่องเขาแฟมเก็บ เปน ไฟล Excel และนําไฟลเอกสารแนบที่ทํา
Hyperlink ไวในโฟลเดอรเดียวกัน เมื่อตองการยายที่เก็บขอมูล จะสามารถ Copy ไปทั้งโฟลเดอร ไดเลย เพื่อปองกัน
ปญหาการหาไฟลที่ทํา Hyperlink ไวไมเจอ
ทายกิจกรรม นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร ผูดําเนินรายการ ไดกลาวขอบคุณวิทยากรทั้ง2 ทาน ที่กรุณามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องที่เปนประโยชนสําหรับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวา กิจกรรมกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรมในครั้งนี้ จะทําใหผูเขารวมไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่อง การจัดเก็บ
เอกสารและการทําลายเอกสารที่เปนระบบและถูกตอและสามารถนํ
ง
าไปประยุกตใชกับงานของตนเองตอไป
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เอกสารประกอบ
แนวทางการจัดแยกหมวดหมูเอกสารตามหัวขอเรื่อง
รหัสหมวดใหญ หมวด 1 การเงิน งบประมาณ
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

1.1 ระเบียบการเงิน
1.1.1 ..........................
1.1.2 ..........................
1.2 เงินเดือน คาจางประจํา คาจาง
ชัว่ คราว
1.2.1 ..........................
1.2.2 ..........................
1.3 คาตอบแทน
1.3.1 ..........................
1.3.2 ..........................
1.4 คาใชสอย คาสาธารณูปโภค
1.4.1 ..........................
1.4.2 ..........................
1.5 เงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ
1.5.1 ..........................
1.5.2 ..........................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

1.6 เงินรายได
1.6.1 ..........................
1.6.2 ..........................
1.7 การมอบอํานาจในการอนุมตั เิ งิน
1.7.1 ..........................
1.7.2 ..........................
1.8 การเงินทัว่ ไป
1.8.1 ..........................
1.8.2 ..........................
1.9 บัญชีและการตรวจสอบ
1.9.1 ..........................
1.9.2 ..........................
1.10 ระเบียบงบประมาณ
1.10.1 ..........................
1.10.2 ..........................

รหัสหมวดใหญ หมวด 2 คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ คูมือ
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

2.1 คําสั่ง
2.1.1 ..........................
2.1.2 ..........................
2.2 ระเบียบ
2.2.1 ..........................
2.2.2 ..........................
2.3 มติ ครม.
2.3.1 ..........................
2.3.2 .........................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

2.4 พรบ. พรก. พรฎ
2.4.1 ..........................
2.4.2 ..........................
2.5 คูมือ
2.5.1 ..........................
2.5.2 ..........................
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รหัสหมวดใหญ หมวด 3 โตตอบทั่วไป ขอความรวมมือ ขายการประชาสัมพันธ หนังสือเวียน
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

3.1 โตตอบทัว่ ไป
3.1.1 ตอบขอบคุณการรับบริจาคหนังสือวารสาร
3.2 ขอความรวมมือ

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย

3.2.1 ขอความรวมมือจากหนวยงานภายใน รหัสแฟม
3.2.2 ขอความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก
3.3 ขาวสารประชาสัมพันธ
3.3.1 ..........................
3.3.2 ..........................

3.4 เวียนภายในเพือ่ ทราบ
3.4.1 ..........................
3.4.2 ..........................
3.5 เวียนภายนอกเพือ่ ทราบ(เชน มติ ครม.
ระเบียบ ประกาศของหนวยงานอืน่ )
3.5.1 ..........................
3.5.2 ..........................

รหัสหมวดใหญ หมวด 4 บริหารทั่วไป
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

4.1 การจัดตัง้ แบงสวนราชการ หนาที่
ความรับผิดชอบ
4.1.1 ..................................................
4.1.2 ..................................................

รหัสหมวดยอย

4.4 หลักการและการปฏิบัติราชการ

รหัสแฟม

4.4.1 หลักปฏิบัติภายใน
4.4.2 หลักปฏิบัติทั่วไป
4.4.3 การเดินทางไปปฏิบัติราชการ
4.4.4 เวร-ยาม การดูแลสถานที่ราชการ
4.4.5 ...................................................
4.5 สถานทีต่ ง้ั ราชการ

4.2 มอบหมาย ปฏิบตั ริ าชการแทน รักษา รหัสหมวดยอย
ราชการแทน
4.2.1 ...................................................
รหัสแฟม
4.2.2 ...................................................
4.3 กรรมการตางๆ
รหัสหมวดยอย
4.3.1 ...................................................
4.3.2 ...................................................

รหัสแฟม

4.5.1 ...................................................
4.5.2 ...................................................
4.6 สมาคม ชมรม มูลนิธิ สโมสร
ขาราชการ
4.6.1 ...................................................
4.6.2 ...................................................
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รหัสหมวดใหญ หมวด 5 บริหารบุคคล
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

5.1 ระเบียบบริหารบุคคล
5.1.1 ระเบียบการลา
5.1.2 ............................
5.2 รับสมัคร
5.2.1 ............................
5.2.2 ............................
5.3 สอบบรรจุ แขงขัน คัดเลือก
5.3.1 ............................
5.3.2 ............................
5.4 กําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน
อัตรากําลัง
5.4.1 ............................
5.4.2 ............................
5.5 บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ
เลื่อนเงินเดือน ปรับวุฒิ คุณวุฒิ
5.5.1 ............................
5.5.2 ............................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

รหัสหมวดยอย

5.8 วิจยั สอบสวน
5.8.1 ............................
5.8.2 ............................
5.9 ทะเบียนประวัติ
5.9.1 ............................
5.9.2 ............................
5.10 ลูกจาง
5.10.1 ระเบียบเกี่ยวกับลูกจาง
5.10.2 ............................
5.11 เกษียณ

รหัสแฟม

5.11.1 ............................

รหัสหมวดยอย

5.12 สวัสดิการ การตออายุหนังสือ
เดินทาง
5.12.1 หนังสือเดินทาง
5.12.2 หนังสือรับรอง
5.12.3 ...........................
5.13 บําเหน็จบํานาญ
5.13.1 ............................
5.13.2 ............................

5.6 โอน ยาย ยืมตัว การลาตางๆ
5.6.1 ............................
5.6.2 ............................
5.7 เครื่องราชอิสริยาภรณ เกียรติคุณ
5.7.1 ............................
5.7.2 ............................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

รหัสแฟม

รหัสหมวดใหญ หมวด 6 เบ็ดเตล็ด
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

6.1 เบ็ดเตล็ดภายใจ เชน การบริจาค
การกุศล
6.1..1 ............................
6.1..2 ............................

รหัสหมวดยอย

6.2 เบ็ดเตล็ดจากหนวยงานภายนอก

รหัสแฟม

6.2..1 ............................
6.2..2 ............................
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รหัสหมวดใหญ หมวด 7 ประชุม สัมมนา
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

7.1 ประชุม (อ.กม.กระทรวง กอง ฯลฯ)
7.1.1 ..............................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

7.2 ประชุมคณะกรรมการ
7.2.1 ..............................

รหัสหมวดใหญ หมวด 8 ทุนฝกอบรม ดูงาน บรรยาย วิทยากร
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

8.1 ทุนฝกอบรมในประเทศ
8.1.1 ..............................
8.1.2 ..............................
8.2 ทุนฝกอบรมตางประเทศ
8.2.1 ..............................
8.2.2 ..............................
8.3 ดูงานภายในประเทศ
8.3.1 ..............................
8.3.2 ..............................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

8.4 ดูงานตางประเทศ
8.4.1 ..............................
8.4.2 ..............................
8.5 อบรม บรรยาย วิทยากร
8.5.1 ..............................
8.5.2 ..............................

รหัสหมวดใหญ หมวด 9 พัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

9.1 พัสดุ ครุภัณฑ
9.1.1 ..............................
9.1.2 ..............................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

9.2 ที่ดินและสิ่งกอสราง
9.2.1 ..............................
9.2.2 ..............................

รหัสหมวดใหญ หมวด 10 รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

10.1 รายงาน
10.1.1 ..............................
10.2 สถิติ
10.2.1 ..............................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

10.3 แบบสอบถาม
10.3.1 ..............................

รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

11.2 แผนงาน
11.2.1 ..............................
11.2.2 ..............................

รหัสหมวดใหญ หมวด 11 โครงการ แผนงาน วิจัย
รหัสหมวดยอย
รหัสแฟม

11.1 โครงการ
11.1.1 ..............................
11.1.2 ..............................
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บัญชีคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟม
แผนที่...........................
ชื่อแฟมเอกสาร.........................................................................รหัสของแฟมเอกสาร.................................................
งาน/หมวด.....................................แผนก/ฝาย..................................กอง................................กรม.............................
ลําดับที่
ชื่อเอกสาร
เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เลขที่รับหนังสือ
หมาเหตุ

บัตรยืมเอกสาร
ลําดับที่

ตูที่...............ลิ้นชักที่..................
เอกสารที่ถูกยืม เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ผูยืม
วันที่ยืมเอกสาร วันที่สงคืนเอกสาร

บัญชีหนังสือขอทําลาย
บัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ...............
กระทรวงทบวง...............................................
กรม................................................................ วันที่........................................
กอง................................................................ แผนที่..................
ลําดับที่ รหัสแฟม ที่
ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ
เรื่อง
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...................
การพิจารณา หมายเหตุ

วิธีการทํา Hyperlink
1. เมื่อดําเนินการสแกนเอกสารเรียบรอยแลวให คลิก ที่ชองที่ตองการแนบเอกสาร และคลิกที่ Menu Bar เลือก
Menu Insert และ Hyperlink

2. เมื่อคลิก Hyperlink แลว ใหเลือก Folder ที่เก็บเอกสารสแกน และคลิกเลือก File ที่ตองการแนบ กด OK
เอกสารที่ตองการแนบจะปรากฏในตารางทันที
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สอนอยางไรใหคิดอยางมีวิจารณญาณ
ผูชวยศาสตราจารยวรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูลิขิต
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ
“สอนอยางไรใหคิดอยางมีวิจารณญาณ” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 11.30-13.00 น. ณ หอง 1 004
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารยวิไลวรรณ ทองเจริญ มาเปน
วิทยากร
เริ่มตนกิจกรรมกับวิทยากร
รองศาสตราจารยวิไลวรรณ ทองเจริญ เริ่มตนกิจกรรมดวยการสอบถามถึงความตั้งใจในการมาเขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้ของผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญใหความคิดเห็นวา ที่เขามารวมเพราะตองการ
ทราบวา การสอนใหนักศึกษาคิดอยางมีวิจารณญาณ นั้นจะตองทําอยางไร และผูเขารวมกิจกรรมก็ไดบอกถึง
ความหมายของ คําวาการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปไดวา
การคิดอยางมี
วิจารณญาณ หมายถึงการคิดอยางรอบคอบ คิดอยางมีเหตุมีผล และคิดแบบคนหาคําตอบ
การเรียนการสอนใน 21st century
รองศาสตราจารยวิไลวรรณ ทองเจริญ ไดกลาวถึงการเรียนการสอนใน 21st century ซึ่งในปจจุบันเปนที่พูด
ถึงกันคอนขางมาก เพราะตองการใหผูเรียนเกิดทักษะดาน Learning and Innovation Skills (4Cs – Critical
Thinking, Communication, Collaboration, Creativity), Life and Career Skills และ Information, Media,
and Technology Skills ดังนั้นเมื่อตองการใหผูเรียน เกิด Critical Thinking จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการสอนให คิด
อยางมีวิจารณญาณได
นอกจากนี้ มาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ตองการใหผูเรียนเกิดทักษะในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู: ศาสตรพื้นฐานทั่วไป ศาสตรทางการ
พยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง เขาใจและประยุกตใชได
3. ทักษะทางปญญา คิดเปนระบบ เขาใจ
วิเคราะห และแกปญหาได
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ทักษะการคิดวิเคราะห สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
อีกทั้งคานิยมของคณะพยาบาลศาสตร (NSMAHIDOL) ที่ตองการปลูกฝงใหกับผูเรียน ดังนี้
N
Noble
S
Synergy
M
Moral
A
Accountability
H
Human respect
I
Innovation
D
Direct toward Excellent
O
Onward Improvement
L
Leadership
และที่สําคัญ คําวา “เปนคนดี มีปญญา นําพาสุข ” ซึ่งเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลตองการปลูกฝงใหกับ
ผูเรียน ทําใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการใหผูเรียนมีปญญา ซึ่งจะเปนอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ที่นิยามของคําวา “มีปญญา” ก็คือ มีภาวะผูนํา มีความคิดสรางสรรค เกงงาน ใฝเรียนรูตลอดชีวิต และกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
การสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ
วิทยากรไดกลาวถึงความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนการคิดที่มี
จุดมุงหมาย เพื่อใชในการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลหรือสภาพการณที่ปรากฎ โดยอาศัยความรู
ความคิด และประสบการณของตนเองในการสํารวจหลักฐานอยางรอบคอบ เพื่อนําไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผล
(Norris, 1985) ซึ่งกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนความคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผล ผานการพิจารณา
ปจจัยรอบดานอยางกวางขวาง และผานการพิจารณากลั่นกรอง ไตรตรอง ทั้งดานคุณ-โทษ และคุณคาที่แทจริงของ
สิ่งนั้นแลว (ทิศนา แขมมณี , 2548) นั่นคือ การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีจิตวิจัย ใชขอมูลในการแกปญหาและ
พัฒนา
โดยที่เกณฑความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ (ทิศนา แขมมณี , 2548) จะเปนตัววัดวาผูเรียน
สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณไดหรือไม โดยผูเรียนตอง
1. สามารถกําหนดเปาหมายในการติดอยางถูกตอง
2. สามารถระบุประเด็นในการคิดอยางชัดเจน
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3. สามารถประมวลความรูทั้งทางดานขอเท็จจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด ทั้งทางกวาง
ทางลึกและไกล
4. สามารถวิเคราะหขอมูล และเลือกขอมูลที่จะใชในการคิดได
5. สามารถประเมินขอมูลได
6. สามารถใชเหตุผลในการพิจารณาขอมูล และเสนอคําตอบ/ทางเลือกที่สมเหตุสมผลได
7. สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นที่คิดได
ขั้นตอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (ทิศนา แขมมณี, 2548) ประกอบดวย
1. ตั้งเปาหมาย และระบุประเด็นในการคิด
2. ประมวลขอมูล ทั้งในดานขอเท็จจริง และความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่คิด ทั้งทางกวาง ทางลึก
และไกล
3. วิเคราะหจําแนกแยกแยะขอมูล จัดหมวดหมูของขอมูล และเลือกขอมูลที่จะนํามาใช
4. ประเมินขอมูลที่จะใชในแงของความถูกตอง ความพอเพียง ความนาเชื่อถือ
5. ใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูล เพื่อแสวงหาทางเลือก/คําตอบที่สมเหตุสมผลตามขอมูลที่มีอยู
6. เลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมา และคุณคาหรือความหมายที่แทจริงของ
สิ่งนั้น ชั่งน้ําหนัก ผลได/ผลเสีย คุณ/โทษ ทั้งระยะสั้น/ยาว
7. ไตรตรองทบทวนกลับไปมาใหรอบคอบ
8. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด
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
โดยที่ RED Model เปนเทคนิคการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน
1. 1.ระบุ บงชี้ปญหา ทําปญหาใหชัดเจน
2. เก็บรวบรวมขอมูล
3. ประเมินขอมูล
4. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด นําเสนอทางเลือก
5. นําทางเลือกที่ไดไปปฏิบัติ
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ผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณของแตละทาน ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ การสอนคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น ถาเปนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นาจะทําไดงาย
กวาการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เพราะวา ระดับบัณฑิตศึกษาจะมีเวลาในการเรียนมากกวา อีกทั้งการ
มอบหมายงานจะเปนลักษณะการใหผูเรียนไปคนหาปญหาดวยตนเอง หาวิธีการแกปญหา และนําวิธีแกปญหานั้นไป
ทดลองใช จากนั้นก็จะมีการประเมินผล ซึ่งผูสอนจะคอยใหคําแนะนําอยูตลอดเวลา ในขณะที่การสอนในระดับ
ปริญญาตรี อาจจะใชไดในบางวิชาเทานั้น ซึ่งความยากของการสอนนั้นก็คือการตั้งโจทยใหผูเรียนคิด ในปจจุบัน
ปญหาที่พบคือผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางความรูเชิงทฤษฎีกับความรูเชิงปฏิบัติ ไมสามารถเอาความรูเชิงทฤษฎี
มาใชในการแกปญหาในทางปฏิบัติได
ขั้นตอนการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ
วิทยากรใหผูเขารวมกิจกรรมลองสรุปขั้นตอนวาถาจะสอนใหคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น ผูสอนควรจะเริ่มตน
อยางไร ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวาง และสามารถสรุปจากที่กลาวมาทั้งหมด ไดวา
ขั้นตอนการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเสนอปญหา สถานการณ ประเด็นและสิ่งเรา
2. จัดกิจกรรมใหฝก
3. กระตุนใหแสวงหาคําตอบ หาแนวทางการแกปญหา และบอกความคิดของตนเอง
4. เปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติโดยใชความคิด (รายบุคคล, รายกลุม)
5. ประเมินความคิด
6. สรุปผล
ตัวอยางวิธีการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ
วิทยากรไดยกตัวอยางวิธีการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การสอนแบบ PBL (Problem/Project Based Learning) ใหผูเรียนไปคนหาเองวาตองการทําเรื่อง
อะไร แลวใหทําเปน Project ของตัวเอง ผูปวยที่ Admit อยูบนหอผูปวยโดยสวนใหญไมไดเปนโรค
เดียว แตในการสอนผูเรียนนั้นยังคงตองสอนแบบบรรยาย ทั้งนี้เพราะวาผูสอนตองการใหหลักการ เชน
การสอนเจาะเลือด ผูสอนแตละคนอาจสอนไมเหมือนกัน แตจะใชหลักการเดียวกัน ผูเรียนที่มีปญหา
คือผูเรียนที่ไมมีหลักการ
2. การสอนแบบ Team Based Learning
3. การสอนแบบ CIPPA จะชวยใหผูเรียนมี Activity ในขณะเขากลุม
4. การสอนแบบ Research Based Learning

NSKnowledge Management [165]

5. การสอนแบบการตรึกตรองยอนรอยการคิดเพื่อสะทอนความคิด ( Reflective Learning) เพื่อใหผูเรียน
ไดสะทอนวาไดอะไรจากสิ่งที่เรียนบาง
6. การสอนแบบโยนิโสมนสิการ (Critical Reflection)
7. เครื่องมือที่ใชชวยในการเรียนการสอน เชน Question, Think-Pair Share, Story Telling,
Feedback, Feed Forward, Mind Map, Self-Assessment, Reflection ฯลฯ ซึ่งเทคนิคเหลานี้
ไมใชเรื่องยาก แตที่สําคัญคือควรสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนหลายๆ วิชาเขาดวยกัน
มาถึง ณ ตอนนี้ ผูเขารวมกิจกรรมก็ไดรับความรูอยางมากมายเกี่ยวกับการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณจาก
วิทยากรของเรา ไมวาจะเปนหลักการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณขั้นตอนการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณรวมถึง
ตัวอยางวิธีการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมจะไดนําความรูที่ไดในครั้งนี้ไปทดลองใชสอนกับ
ผูเรียน และจะกลับมาประเมินผลรวมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น
ในระหวางการสอน
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ถอดบทเรียน (Retrospect) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูไดจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อการถอดบทเรียน ( Retrospect) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ
ใน
ปงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองประชุม 602 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการดําเนินโครงการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555
1.1. กระบวนการ
โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ เปนโครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูภายใน
คณะพยาบาลศาสตรซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมใน 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
เนนการบูรณาการการจัดการความรูกับงานประจําของบุคลากรสายสนับสนุน ซึง่ คณะกรรมการ KM ของ
คณะฯ เปนแกนหลักในการดําเนินการ และประสานงานกับสํานักงานตางๆ เพื่อใหเกิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในแตละสํานักงาน
กิจกรรมที่ 2 ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
สรางใหเกิดการถายทอดความรู/ประสบการณของผูเกษียณอายุราชการใหเกิดขึ้นในคณ
ะฯ ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ ซึ่งในระดับภาควิชาจะมีการประสานงานจากกรรมการ KM ของคณะฯที่
อยูในแตละภาควิชาเปนแกนหลักในการดําเนินการ/ประสานใหเกิดกิจกรรมตางๆ
ขึ้นสําหรับในระดับคณะ
คณะกรรมการ KM ของคณะฯ เปนแกนหลักในการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 3 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
รูปแบบเปนการดําเนินกิจกรรม จะมีการแบงเปนกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ดังนี้
1) กลุมของภาควิชาตางๆ ไดแก ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ภาควิชาการพยาบาลอายุศาสตร
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วิธีดําเนินการคือ ใหกรรมการ KM ของคณะฯ ที่อยูในแตละภาควิชาเปนแกนหลักในการดําเนินการ/
ประสานกรรมการ KM ของภาควิชาเพื่อใหเกิดกิจกรรมขึ้น
2) กลุมของบุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงานตางๆ เกิดกลุม COP จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM
Facilitator และกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม
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นอกจากนี้ยังมีกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
NSKM ซึ่งเปนกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของ
คณะกรรมการ KM ของคณะฯ ซึ่งวิธีดําเนินการคือ คณะกรรมการ KM ของคณะฯ เปนแกนหลักในการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator
กิจกรรมนี้เปนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 วัน โดยมีคณะกรรมการ KM ของคณะฯ เปน
แกนหลักในการดําเนินการ
1.2 ปญหาที่พบในการจัดกิจกรรม
1.2.1 ภายในคณะฯ
1) มีกลุม CoP ไมครบทุกภาควิชา และสํานักงาน
2) บางกิจกรรมมีบุคลากรกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมนอย
3) บุคลากรมีภาระงานมากและมีการจัดกิจกรรมทับซอนกับการจัดกิจกรรม KM
4) รูปแบบการจัดที่นั่งในการทํากิจกรรมมีผลกับการดําเนินกิจกรรม เชน การจัดที่นั่งแบบ
หองเรียนทําใหมีลักษณะเปนทางการมากเกินไป ไมเหมาะตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําให
ความสนใจของผูเขารวมกิจกรรมลดลง แตเมื่อทดลองจัดกิจกรรมเปนลักษณะการจัดที่นั่งแบบ
วงกลมก็ทําใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรูสึกเกร็ง และไมผอนคลาย เปนตน
5) ผูเขารวมกิจกรรมบางคนยังไมเกิดความเขาใจวิธีการนําการจัดการความรูมาปรับใชในงาน
ประจําของตนเอง
6) ผูเขารวมกิจกรรมไมเขาใจบทบาทของการเปนคุณลิขิตและยังไมสามารถจับประเด็นที่ตองการ
บันทึกได
7) ขาดเวทีในการแสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู
1.2.2 ภายนอกคณะฯ
1) ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (นอกสถานที่) จําเปนตองใชระยะเวลาในการ
เตรียมการพอสมควร ปญหาจะเกิดขึ้นจากการแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม / การ
แจงถอนตัวของผูเขารวมกิจกรรมในระยะเวลากระชั้นชิด
ทําใหผูจัดฯตองแกไขเอกสาร
ตางๆ และตองติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของใหม ซึ่งทําใหการทํางานมีความซ้ําซอน และ
เสียเวลาคอนขางมาก
2) ผูเขารวมกิจกรรมไมไดแจงลวงหนาเกี่ยวกับการขึ้นรถนอกเสนทาง การมาขึ้นรถสาย รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางใหมในระยะเวลากระชั้นชิดทําใหผูจัดอบรมไมสามารถควบคุมเวลา
ได จําเปนตองปรับกําหนดการในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3) ผูจัดฯ ไมไดประสานงานในรายละเอียดกับวิทยากรเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณตางๆ ที่ตองใชใน
การทํากิจกรรมจึงทําใหเกิดความลาชาและติดขัดบาง
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4) เกิดกิจกรรมใหมๆ ที่นอกเหนือจากกําหนดการ จึงทําใหการเตรียมความพรอมของผูจัดฯยังทํา
ไดไมดีนัก เชนการทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนตน
5) ผูเขารวมอบรมสวนหนึ่งยังไมมีพื้นฐานความรูในเรื่องการจัดการความรูที่ดีพอทําใหเกิดปญหา
ดานการรับรูและความเขาใจ จึงทําใหไมเขาใจในสิ่งที่วิทยากรตองการสื่อสาร
1.3 แนวทางการแกไข
1.3.1 ควรมีการชี้แจงและทําความเขาใจแกบุคลากรในชองทางตางๆ ใหมากขึ้น เชน การสงหนังสือ
การสง E-mail การประชาสัมพันธทางเว็บไซต KM การประชาสัมพันธทาง NSTV และการติด
บอรดประชาสัมพันธในลิฟท ฯลฯ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดทราบเกี่ยวกับ วัตถุ ประสงค และ
รูปแบบของกิจกรรม กอนการเขารวมกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
1.3.2 ในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ควรมีการกําหนดระยะเวลาใหแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อการเขา
รวมกิจกรรม คูพักและการเดินทางของผูเขารวมกิจกรรม/วิทยากรที่แนนอน เพื่อใหการ
ดําเนินการตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น
1.3.3 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูดานการจัดการความรูเพิ่มเติมเพื่อปูพื้นฐานความรูใหกับ
กลุมเปาหมายกอนการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการรับรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3.4 มีการถายวิดีโอกิจกรรมที่สําคัญๆ และนํามา เผยแพร ใน“รายการ KM ไมทําไมรู” ผานทาง
ระบบ NSTV ของคณะฯ เพื่อใหบุคลากรที่ไมมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมไดดูยอนหลัง
2. การคัดเลือกกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ แบงเปน 4 กลุมตามกิจกรรมที่กําหนดไว คือ กลุมบูรณาการ
จัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ กลุมถายทอดความรูจากผูเกษียณอายุราชการ กลุมชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) และกลุมKM Facilitator
2.1 กระบวนการ
1) กลุมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ เนนการทําในกลุมบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทั้งหมด
2) กลุมถายทอดความรูจากผูเกษียณอายุราชการ ใหกรรมการ KM ของคณะที่อยูในแตละภาควิชา
สอบถามผูเกษียณอายุราชการของภาควิชาตนเองถึงความสนใจและสมัครใจเขารวมกิจกรรม
3) กลุม CoP เปนกลุมคนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรมทั้งในภาควิชา และสํานักงานตางๆ
4) กลุม KM Facilitator เนนผูที่จะสามารถเปนแกนนําในการดําเนินการดานการจัดการความรูทั้งใน
ภาควิชา และสํานักงานตางๆ
2.2 ปญหา
1) กลุมเปาหมายในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ มีภาระงาน
คอนขางมากและไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม จึงเกิดการรวมกลุมกันนอย
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2) ผูเกษียณอายุราชการเขารวมกิจกรรมในบางรูปแบบของกิจกรรม
3) กลุม CoP ระดับสํานักงาน สมาชิกกลุมไมใชกลุมคนที่มีความสนใจรวมกันจริงๆ 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 ขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการ KM เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันและชวยกันเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินการตางๆเพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมาย
4. วิธีการจูงใจกลุมเปาหมายใหเขามารวมโครงการ
4.1 กระบวนการ
1) จัดกิจกรรมในชวงพักกลางวัน เพื่อไมใหรบกวนเวลาทํางานและเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใช
เวลานอยทําใหผูเขารวมอยากเขารวมกิจกรรมมากขึ้น
2) ปรับรูปแบบของกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการเพื่อใหอยูในความสนใจของผู
เกษียณอายุราชการ
3) ปรับหัวขอการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมีความนาสนใจและตรงกับความตองการของผูเขารวมกิจกรรม
4.2 ปญหา
1) บางกิจกรรมมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมนอย
4.3 แนวทางแกไข
1) มีการประชาสัมพันธในชองทางตางๆ ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรมมากขึน้
5. ปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนใหโครงการสําเร็จ
5.1 ผูบริหารในทุกระดับเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุน และเขารวมในกิจกรรมทุกครั้ง
5.2 มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
5.3 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานไดจริง
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5.4 จัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการและความสนใจของผูเขารวมกิจกรรม
5.5 มีการมอบของที่ระลึกใหแกผูเขารวมกิจกรรมในบางกิจกรรม
6. ปจจัยที่ขัดขวางใหโครงการลมเหลว
6.1 ผูบริหารในทุกระดับไมเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม
6.2 กลุมเปาหมาย ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนขาดการสรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
6.3 กลุมเปาหมาย ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานคอนขางมาก
6.4 มีการจัดกิจกรรมอื่นทับซอนกับการจัดกิจกรรม KM
6.5 ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมในบางครั้งไมเอื้ออํานวย
7. ขอเสนอแนะเพื่อการวางแผน/ปรับปรุงการดําเนินการโครงการจัดการความรูในปงบประมาณ 2555
1) จัดการอบรมการเปน “คุณลิขติ ” ใหกบั บุคลากรของคณะฯ
2) จัด “เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการความรู” เชน จัด KM Day เพื่อเปนเวทีนําเสนอ
ผลงานดานการจัดการความรู จัดนิทรรศการ จัดมุมแสดงงาน Show Share & Shine ฯลฯ
3) จัดกิจกรรม KM โดยการบูรณาการเขากับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ โดยเฉพาะพันธกิจดาน
การศึกษา การวิจัย และอื่นๆ
4) ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรูในทุกชองทางเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการกระตุนให
บุคลากรของคณะฯ เกิดความตื่นตัวและใหความสําคัญกับเรื่องการจัดการความรูมากขึ้น
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บทสงทาย
การดําเนินการดานการจัดการความรูของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยในป
มหิดงบประมาณ
ล
2555 นี้ ยังคงมี
เปาหมายเพื่อสรางวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู และบูรณาการจัดการความรู กับการดําเนินงานตามพันธกิจ
ตางๆ ของคณะฯ ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใหเกิดการสราง องคความรูที่มีคุณคาขององคกร
รวมทั้งการเผยแพรความรูเพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดจากองคความรูนั้น รวมถึงการสรางคุณอํานวยแหงคณะ
พยาบาลศาสตร เพื่อใหการดําเนินการดานการจัดการความรูสามารถหยั่งรากลึกลงไปสูแตละภาควิชาและสํานักงาน
ตางๆ มากขึ้น
ในปนี้ คณะฯไดรับเกียรติเปนอยางสูงจากรองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝายพัฒนา
คุณภาพและการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กรุณามาเปนวิทยากรถายทอดเคล็ดวิชา
ในการเปนคุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตรผานการทํากิจกรรมที่หลากหลาย
ใหทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ทําใหไดขอคิดเห็นวาผูที่จะเปนคุณอํานวยที่ดีไดนั้น ผูนั้นจะตองลดความเปนตัวตนลง ตองใสใจซึ่ง
กันและกัน และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล รวมถึงตองมีทักษะการฟงและการสังเกตที่ดี และมีทกั ษะของ
การถามคําถามที่ดีที่ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดคิดวิเคราะหอยางลึกซึ้ง รวมทั้งตองคิดเชิงบวกโดยมองวาตองถายทอด
ความรูที่มีในตนเองใหกับผูรวมงานเพื่อใหเขาเปนผูสืบทอดความรูที่มีอยูตอไป เพราะหัวใจสําคัญของ การจัดการ
ความรู คือ การนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนรูในกลุมที่ทํางานรวมกัน มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการทํางานที่มีประสิทธิภาพขึ้น ไมเพียงเทานี้ รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา ยังคงติดตามการทํางาน
ของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตรมาตลอด ทานมาเยี่ยมเยือนที่คณะฯหลายครั้ง พรอมๆ กับการถายทอด
ประสบการณที่ทานมีใหแกพวกเรา จึง อยากบอกทานวา ทานคือครู ทานคือผูให ทานคือผูเสียสละ และทานคือ
กัลยมิตรของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อยางไรก็ตาม การดําเนินการในปงบประมาณ 2555 นี้ ไดเกิดโครงการพัฒนาคุณภาพงานของสายสนับสนุน
วิชาการ โดยมุงเนนการแกปญหาที่เกิดขึ้นในงาน และหาแนวทางที่จะทําใหการปฎิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการดําเนินกิจกรรมของกลุมชุมชนนักปฏิบัติกลุมเดิม และเกิดกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
กลุมใหมขึ้น ทําใหไดรับองคความรูที่หลากหลาย และทําใหไดเห็นความตั้งใจ ความมุงมั่นของการดําเนินงาน ดาน
การจัดการความรูอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติที่เกิดขึ้นทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการที่มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ณ วันนี้ จากการดําเนินกิจกรรมที่ผานมาทําใหพบวา บุคลากรของคณะฯ ยังขาดทักษะของการทําหนาที่
เปน “คุณลิขิต ” ไมทราบวาจะตองลิขิตอยางไร ไมทราบวาจะตองลิขิตอะไร ทําใหเปนอุปสรรคของการทํางานเปน
อยางมาก ดังนั้นการจัดอบรมในเรื่องดังกลาว จึงเปนสิ่งที่คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาดําเนินการตอไป สิ่งหนึ่ง
NSKnowledge Management [172]

ที่อยากฝากไวคอื การจัดการความรูไมใชเรื่องยาก /งาย ไมมีคําวาถูก /ผิด ไมมีสูตรสําเร็จของการดําเนินงาน แต
สามารถเรียนรูได เพราะยิ่งเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติมากเทาไหรก็ยิ่งมีความเขาใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเทานั้น

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
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