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โรงพยาบาลศิริราชเปนโรงพยาบาลที่ใหการบริการรักษาผูปวยทุกระดับ โดยเนนความเปน
เลิศในระดับตติยภูมิ  มีทีมรักษาที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ  มีเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่ทันสมัย และมีการวิจัยทางการแพทยที่รองรับการรักษาผูปวยไดทุกดาน  รวมทั้งเปน
สถานที่ฝกอบรมนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบานทุกสาขา  โรงพยาบาลไดเร่ิมพัฒนาคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกรตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (hospital 
accreditation; HA) ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541  จนไดรับการรับรองคุณภาพ HA ใน พ.ศ. 2545   
และ พ.ศ. 2547 ตามลําดับ  และไดสรางวัฒนธรรมคุณภาพใหเกิดขึ้นในองคกร(1,2) คณะฯ จึงได
กําหนดนโยบายคุณภาพในชวงป 2548-2550 ใหมุงสูการเปนองคกรเรียนรู(3,4) 

 

การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management) หรือเรียกยอๆ วา KM เปน
กระบวนการที่จะชวยใหมีการสราง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอน ความรูที่เปนประโยชน
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดทันเวลา และทันเหตุการณ จะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานของคนในองคกรมีคุณภาพ และมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นไดอยางรวดเร็ว KM เปน
แนวคิดในการบริหารองคกรแบบใหม ซึ่งคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดนํามาตอยอดและ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพที่ผานมา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการในการจัดการองคความรู
ภายในองคกรที่เหมาะสมกับระบบบริหารและวัฒนธรรมองคกรของคณะฯ สามารถนําความรูใน
องคกรมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่จะพัฒนาคณะฯไปเปนองคกร
เรียนรูอยางแทจริงในอนาคต 

 
การดําเนินการในระยะแรก: ( พ.ศ. 2546-2547) 
โครงการนํารอง  

คณะฯ ไดเขารวมเปน 1 ใน 4 หนวยงานนํารองในโครงการ "การจัดการองคความรูในองคกร" 
ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ" โดยมี  มี Mr.Robert J. Osterhoff  และ ดร.บุญดี บุญญากิจ เปนที่
ปรึกษา ระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2546 – สิงหาคม 2547 เปนเวลา 1 ปคร่ึง โดยผล
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ที่คาดวาจะไดรับ คือ เปนองคกรที่มีการจัดการองคความรู และขยายการจัดการองคความรูไปให
ครอบคลุมทั้งองคกร และสามารถนําประโยชนของการจัดการองคความรูมาใชเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันเพื่อพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศได  รวมทั้งเปนตนแบบในการขยายผลไปยังองคกรอื่นๆ
ในประเทศไทยตอไป(5) 

 
การนํากระบวนการ KM มาตอยอดในการพัฒนาการดูแลผูปวยนั้น คณะผูบริหารไดเลือก

หัวขอขององคความรูเร่ือง "การทํา CQI (continuous quality improvement) ทางคลินิก" มาบริหาร
จัดการตามโมเดลของโครงการ (แผนภูมิที่ 1)  โดยตั้งเปาหมายหลักของโครงการ (desired state)        
ไวคือ "มีระบบเครือขายของการถายโอนความรูดาน CQI ทางคลินิก เพื่อใหมี best practice ในการ
ดูแลผูปวยของโรงพยาบาลศิริราช"  
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แผนภูมทิี ่1.  รูปแบบการจัดการความรูในองคกร 

 
เหตุผลที่เลือก CQI ทางคลินิกมาเปนหัวขอหลักในการจัดการความรู เพราะคณะฯ                      

มีนโยบายการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยเปนหลัก และที่ผานมาทีมดูแลผูปวยเกือบทุกทีม                
ในโรงพยาบาลศิริราช ตางมีรูปแบบพัฒนาคุณภาพของตนเพื่อประโยชนแกผูปวย แตนาเสียดายที่รู
เฉพาะในกลุมผูปฏิบัติงานกลุมเล็กๆ ดังนั้นการเปดเวทีใหทีมตางๆ นําองคความรูมาแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน จะทําใหการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลศิริราชมีการพัฒนารวดเร็วขึ้นมาก  
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คณะทํางาน KM ประกอบดวยบุคลากรหลายฝาย มีรองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพงานเปน

ประธาน โดยมีแนวทางในการดําเนนิการหลักๆอยู 3 อยาง ไดแก 
     1. ขอความสนับสนนุจากผูบริหารคณะฯ และชี้แจงประชาสัมพนัธใหบุคลากรในองคกรได
ตระหนักถึงความสําคัญ และเขาใจวาตนเองจะเขามามสีวนรวมในโครงการนี้ไดอยางไร โดยจะมกีาร
ชี้แจงผานสื่อตางๆของคณะฯ และจัดกิจกรรมใหความรูและสรางความตระหนักในประโยชนของ KM 
รวมทัง้มีการประชาสัมพนัธเสริมเปนชวงๆ ตลอดทั้งโครงการ 
     2. ใชระบบสารสนเทศที่มีอยูไดแก intranet เปนสื่อกลางในการรวบรวมและแลกเปลีย่น
ความรูอยางเปนระบบใหมากขึ้น โดยคณะฯไดปรับโปรแกรม Lotus notes ที่มีใชอยูแลวใหสามารถ
รองรับการดําเนินการในดานนี ้
     3. สรางชุมชนแหงความรู (Community of Practice; CoP) ทาง CQI โดยชักชวนบุคลากรที่
มีความสนใจจะทาํกิจกรรม CQI ใหมารวมตัวกนัเปนเครือขาย เพื่อใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรู
ชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาในการนํา CQI มาชวยการพัฒนากระบวนการ ดูแลรักษาผูปวย
ใหมีผลดียิ่งขึน้ รวมทัง้ขยายผลความรูหรือผลที่ไดจากการทาํ CQI ใหกวางขวางออกไป และจัดทํา
แผนปฏิบัติการของ CoP 4 แผนงาน คือ  
      ก. จัดเก็บ รวบรวมความรูจากการทาํ CQI ที่ผานมาเพื่อใหเกิดขุมความรู (knowledge 
assets) ขององคกร ทีจ่ะใหอางอิง เรียนรู นําไปใชประโยชน และตอยอดความรูข้ึนไปไดเร่ือยๆ 
     ข. ใหความรู เปนที่ปรึกษา ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหเกดิเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู (knowledge sharing) ของชุมชน CQI  
      ค. คนหา พิจารณาการปฏิบัติที่เปน best practice และเผยแพรเพื่อขยายผลไปสูหนวยงาน
อ่ืนอยางรวดเร็ว 
      ง. ดําเนนิการผลักดันและสรางเครือขายใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) ในดานอื่น ๆ 
เพื่อใหเกิด KM ข้ึนในวงกวาง 
   
สรุปผลการดําเนนิการโครงการนํารอง 

ภายหลงัสิน้สดุโครงการนาํรอง  ไดเกิดผลลัพธที่สําคัญเกี่ยวกบัการดาํเนนิการ KM ในองคกร ดังนี ้
1. เขาใจเปาหมายและกระบวนการในการทํา KM และเกดิประสบการณจริงในองคกร 
2. ผูบริหารองคกรเหน็ความสําคัญของ KM และมนีโยบายสนบัสนนุทีช่ัดเจน 
3. สามารถสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของบุคลากรจากองคกรไดในระดบัหนึ่ง 
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4. สามารถพฒันาระบบในการกระตุนใหเกิดการรวมกลุมผูปฏิบัติงานเปน CoP ไดเร็วขึน้ และ
ชวยให CoP สามารถดาํเนนิการของกลุมตอไปไดโดยมกีารสนับสนนุจากคณะฯ  และผูบังคับบัญชาที่
เหมาะสม 

5. พฒันาระบบสารสนเทศของคณะฯ ใหเอือ้ตอการดาํเนนิการ KM 
6. มียทุธศาสตร และแนวทางในการดําเนนิการ KM อยางเปนระบบตอไป 
7. เปนตวัอยางของการดําเนนิการ KM ในประเทศไทย และมีสวนในการเผยแพรองคความรู 

และประสบการณดานนี้ใหกบัองคกรอืน่ๆ ทั้งภาครฐั และเอกชน(6,7)   
 

การดําเนินการ KM อยางเปนระบบ (พ.ศ. 2547-ปจจุบัน) 
ภายหลงัสิ้นสดุโครงการนาํรองในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2547  คณะผูบริหารไดมีความเหน็วา

KM เปนเรื่องที่มีประโยชนตอองคกรเปนอยางยิ่ง และเปนเครื่องมือในการบรหิารทีจ่ะชวยใหองคกร
สามารถบรรลวุิสัยทัศน จงึไดกําหนดใหมกีารดําเนินการในเรื่อง KM อยางเปนระบบตอไป 
 
ดานนโยบาย 

ผูบริหารคณะฯ ไดใหการสนบัสนุนการดําเนินการเรื่อง KM เปนอยางด ี ทัง้ในดานทรพัยากร
และกําหนดนโยบายใหบุคลากรสามารถมารวมกิจกรรมตางๆ ของ KM ในเวลาเดียวกัน ผูบริหารเอง
ก็จําเปนตองมคีวามรูความเขาใจ และสามารถเปนแบบอยาง (role model) ของการจัดการความรู  
ซึ่งทมีงานไดรายงานความกาวหนาในการดําเนนิการตอคณะผูบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมทัง้ได
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหารไปแลวหลายครั้ง ครอบคลุมผูบริหารระดับรองคณบดี 
ทีมผูอํานวยการโรงพยาบาล หวัหนาภาควิชาและรองหวัหนาภาควิชาตางๆ  ผูบริหารฝายพยาบาล 
และฝายเภสัชกรรม  
 
ดานโครงสราง 

1.จัดตั้งงานจดัการความรู เพื่อดําเนินการ KM ในระดับคณะฯ  เนื่องจากคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนคณะใหญ มีบุคลากรเปนจํานวนมาก (ประมาณ 10,000 คน) และ 
KM ยังเปนเรือ่งใหม จึงตองมีทมีงานเขามารับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหงานในสวนนีม้ีผลสัมฤทธิ์อยาง
รวดเร็ว  และโดยที่การจัดการความรูในคณะฯ เปนเรื่องที่ตอยอดมาจากงานพัฒนาคุณภาพ  จงึให
ข้ึนตรงกับรองคณบดีฝายพฒันาคุณภาพงาน  โดยมีโครงสรางสายบงัคับบัญชาดังแผนภูมิที่ 2  
งานจัดการความรูมีบุคลากรประจํา 4  คน แบงความรับผิดชอบออกเปน 3 สวน (แผนภูมิที ่3) ไดแก 
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ก. หนวยพัฒนานักปฏิบัติการจัดการความรู (KM facilitator) มีหนาทีส่นับสนนุใหเกิดนัก
ปฏิบัติการจัดการความรู   เพื่อใหทําหนาที่ในการประสานงาน KM ในหนวยงานและเครือขายตางๆ
ในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

ข. หนวยคลังความรู  (knowledge assets)  มหีนาที่ออกแบบจัดทําโครงสราง ดูแลขอมูล
ตางๆ ในเว็บไซต  รวมทั้งจัดคลังความรูในเว็บไซต KM อยางเปนระบบ 

ค. หนวยสนับสนุนการจัดการความรู KM supporting system มีหนาที่ในการสงเสริม 
กระตุนใหเกิดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู   ติดตามและประสานงานใหทีมจัดการ
ความรูสามารถดําเนนิการอยางตอเนื่อง 

  
    

คณบดี

รองคณบดฝีายพัฒนาคุณภาพงาน

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ 

หัวหนาฝายพฒันาคณุภาพและการเรยีนรู 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

งานบริหาร โครงการพัฒนางานพัฒนา 
งานจัดการความรู ทรัพยากรสุขภาพ งานประจําสู

งานวิจัย 
คุณภาพ 

   
Division of Knowledge Division of Health  Division of 

 Care Utilization  Routine to  Quality 
Development Management Management Research Project

   

 
แผนภูมิที่ 2.  โครงสรางสายบังคับบัญชา 

 
 

2.  ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู มบีทบาทในการกําหนดนโยบาย KM วางแผนกิจกรรม 
ดําเนนิการ และติดตามประเมินผล องคประกอบของคณะกรรมการฯ มาจากผูแทนของหนวยงาน
ตางๆ เชน อาจารยแพทย ฝายการพยาบาล ฝายเภสัชกรรม งานทนัตกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก งานเวชสารสนเทศ งานประชาสมัพนัธ งานทรัพยากรบุคคล และสถานเทคโนโลยี
แพทยศาสตรศึกษา    รวมทั้งบุคลากรในงานจัดการความรูที่คอยประสานงานทกุดาน 
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งานจัดการความรู 
Division of Knowledge Management 

1 2 3 
Knowledge 

Management 
Facilitator 

Knowledge Knowledge 
assets Management 

Supporting System 

 
แผนภูมิที่ 3.  โครงสรางงานจัดการความรู 

 
 

การดําเนินการ   
ในการดําเนนิงานของงานจดัการความรู มีการวางแผนยุทธศาสตรของการจัดการความรู  มี

เปาหมายที่สําคัญคือสนับสนุนใหคณะฯ สามารถบรรลวุิสัยทัศนที่จะเปนสถาบันทางการแพทยเปน
เลิศ และทาํใหบุคลากรในคณะฯเปน  knowledge worker ที่สามารถสราง รวบรวม แสวงหาความรู 
และประยุกตใชในงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้นี้อาศัยกระบวนการที่สําคญัดังนี ้

 
1. สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (knowledge sharing)  โดยเนนในกลุมผูปฏิบัติงาน 

และสนับสนุนใหมีการรวมตัวเปน CoP เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  ขณะนี้ไดมี 
CoP เกิดขึ้นทั้งหมด 18  CoP ซึ่งเปน CoP ของผูปฏิบัติงานในฝายการพยาบาล 11  CoP  และ  
เหลือเปน CoP ที่ดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานในระบบงานอื่น  เชน ฝายเภสัชกรรม,  กลุมผูเยี่ยม
สํารวจคุณภาพภายใน,  กลุมพยาบาลวิสัญญีวิทยาทั่วประเทศ,  ทีม CPR,  ทีมบริหารทรัพยากร
สุขภาพ, ทีมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, กลุมพัฒนาระบบ ISO ทางหองปฎิบัติการ เปนตน 

ในการพัฒนากลุม CoP งานจัดการความรูไดดําเนินการอยางเปนระบบ โดยกําหนด
แนวทางที่จะสนับสนุนใหกลุมผูปฏิบัติงานที่มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมารวมกลุมกัน 
โดยแนวทางที่จะชวยใหการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรมของ CoP เปนไปไดดวยดี ประกอบดวย
ประเด็นตอไปนี้ 
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ก. กําหนดหัวขอ (domain) ขององคความรูที่มีความสนใจรวมกนั และองคความรูนี้ตองเปน
ความรูที่สมาชิกกลุมใชในการทํางานประจําชองตนเอง ตัวอยางของหวัขอเหลานี้ เชน การควบคุม
โรคติดเชื้อ, การบริหารยา, การจัดการความเจ็บปวด, พฤติกรรมบริการที่เปนเลิศ ฯลฯ 

ข. รวมตัวกันเปนชุมชน (community) ซึ่งควรประกอบดวยสมาชิกที่ทาํหนาที่หลกัไดแก  
 ผูจัดการกลุม หรือแกนกลางของกลุม (core process) ทีจ่ะดูแลการบริหารงานของ
ชุมชนใหเหมาะสม 

 ผูประสานงานกลุม (facilitator) ทาํหนาที่ใหกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเปนไป
ดวยดี และมกีารแลกเปลี่ยนองคความรูอยางมีเปาหมาย ทุกคนมีโอกาสที่จะไดเลา
ประสบการณที่เปนประโยชนกับกลุม 

 ผูจดบันทกึ (historian) มีหนาที่สกัดเอาแกนความรูออกมาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ของกลุม และบันทกึไวเปนลาลักษณอักษร เพื่อนําไปเปนขุมความรูขององคกร 

 ผูเชี่ยวชาญ (expert) ในหวัขอนั้น เพื่อชวยตรวจสอบและใหขอแนะนาํเกี่ยวกับองค
ความรูที่ชมุชนสรางขึน้ 

 ผูบริหารสารสนเทศของกลุม (IT administrator) สมาชิกของกลุมที่ไดรับการฝกฝนให
นําขอมูลของกลุมเขาไปไวใน KM website ของคณะฯ และสามารถปรับขอมูลและ
ความรูของกลุมใหทนัสมยัอยูเสมอ โดยไมตองรอใหเจาหนาที่สารสนเทศจาก
สวนกลางมาทําให 

ค. แลกเปลี่ยนความรูที่เกิดจากการปฏิบัติเปนหลกั (working knowledge; practice) เพราะ
ความรูเหลานีม้ักเปนความรูที่ไมไดบันทกึไวในที่ใด (tacit knowledge) และมักจะรูเฉพาะคน เฉพาะกลุม 
ถาสามารถสกดัออกมาไดเปนขุมความรูขององคกร จะทําใหสามารถนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง  
  
 2. พัฒนา KM website ของคณะฯ  เร่ิมตนพัฒนา KM website แบบ  intranet โดยใช
โปรแกรม Lotus notes ตอมาพัฒนาเปน internet (www.si.mahidol.ac.th/km/) เพื่อใหเขาถึงได
จากทุกที่ และเปนประโยชนกับบุคลากร ทั้งในและนอกองคกร โดยเฉพาะผูที่ทํางานในดานการดูแล
ผูปวย ซึ่งตรงกับพันธกิจของคณะ คือ เปนผูชี้นําสังคมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และคุณภาพ
ชีวิต  
 นอกจากนั้น KM website ยังตอบสนองในเรื่องของ knowledge sharing ซึ่งไดจัดทําเวที
เสมือนขึ้น โดยจะมีหัวขอตางๆที่นาสนใจ เพื่อใหแตละ CoP เขามาแลกเปลี่ยนความรูกันรวมทั้งเปน
ที่รวบรวม knowledge assets ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมของแตละ CoP ทําให
องคความรูที่เกิดขึ้นสามารถกระจายไปในวงกวางได รวมทั้งใหสมาชิก KM ทานอื่นที่เขามาเรียนรู 
สามารถตั้งกระทู และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน web board ได  
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 Knowledge assets ที่อยูบน KM website ไมเพียงมาจากกลุม CoP เทานั้น แตยังรวบรวม
มาจากนวัตกรรมซึ่งเกิดจากโครงการตางๆ ของคณะฯ ซึง่มีผูเชี่ยวชาญลงมาตรวจสอบแลวยืนยันวา
เปนนวัตกรรมที่นาํไปใชงานไดจริง  

ผลลัพธ 
ในปจจุบันการประเมินผลสมัฤทธิ์ของ KM ตอองคกรยังประเมนิไดยาก และเปนสิง่ที่จะตอง

พัฒนาตอไป ในระยะสัน้สามารถประเมนิไดจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณเปนหลกั ในการดําเนนิการ KM 
ของคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ที่ผานมาสรุปไดในตามประเดน็ดังนี ้
 3.1 มีคณะกรรมการจัดการความรู         27 คน 
 3.2 มีสมาชิก KM ภายใน      2,705 คน  

      สมาชกิภายนอก        593  คน 
 3.3 จํานวนผูเขาชมเว็บไซดเฉลี่ยเดือนละ   3,000 คน 
 3.4 จํานวนผูที่เขามา download ขอมูลเฉลี่ยเดือนละ 2,000 คร้ัง   

 3.5 กลุมของ CoP ที่มกีารจดัตั้งขึ้นแลว         21  กลุม  
- การพฒันาคณุภาพการพยาบาลดวย CQI 
- เครือขายทีมดูแลผูปวย 
- ทักษะการเยีย่มสํารวจ 
- การบริหารยาในผูปวยเด็ก 
- การจัดการกบัความเจ็บปวด 
- ความปลอดภัยในเรื่องยา 
- วิจัยทางการพยาบาล 
- แผลและออสโตมี 
- CPR 
- พยาบาลวิสัญญี 
- การระบุตัวผูปวย 
- บริการอยางไรใหถูกใจ 
- การเตรียมความพรอมของผูปวยและครอบครัว 
- การจัดการเครื่องมือในการทําหัตถการ 
- การเตรียมจาํหนาย 
- การเขียนบันทึกทางการพยาบาล 
- การบริหารทรัพยากรสุขภาพ 
- พนกังานเอกซเรยและคนงานรังส ี
- การเลี้ยงลูกดวยนมแม 
- การบริหารการพยาบาล 
- ไอวีและเคมบํีาบัด 
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 3.6 องคกรทีม่าดูงาน KM ที่คณะฯ 
- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
- กรมการคาภายใน 
- โรงปูนซีเมนต TPI โพลนีจาํกัด (สระบุรี) 
- หนวยประกนัคุณภาพสาํนักบริหารวิชาการ จฬุาฯ 
- กรมอนามัย 
- คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม 
- คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- โรงพยาบาลนครธน 
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
- องคการอาหารและยา 

 3.7 ขุมความรูใน KM website 
- ความรู KM   19  เร่ือง 
- โครงการนวตักรรมดีเดน  94  เร่ือง 

 - CQI    66  เร่ือง 
 - Careteam    30  เร่ือง 
 - CoP              106 เร่ือง 

 - อ่ืน ๆ     11  เร่ือง 
จํานวนสาระความรูที่เพิม่ข้ึน ทาํใหจาํนวนผูที่สนใจในสาระความรูเพิ่มข้ึนตามอยางไมหยุด

นิ่ง โดยในเดือนสิงหาคม 2548 มีผูสนใจเขาอานสาระความรูทัง้สิ้น 5,502 คน เพิ่มข้ึนจากเดือน
กรกฎาคม 2548 ทั้งสิน้ 2,033 คน 
 
การพัฒนาตอเนื่อง  

ถึงแมจะดําเนินการ KM มาเปนระยะเวลา 2 ปแลวก็ตาม  แตนับวา KM ยังเปนของใหม           
ซึ่งตองสรางความรูความเขาใจกับบุคลากรในคณะฯ ใหสามารถบูรณาการ KM เขาไปอยูใน
ชีวิตประจําวันได เครื่องมือที่ใชในการจัดการความรูในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ไมควรที่จะยึดติดอยู
กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ควรเลือกใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยเฉพาะในองคกรใหญๆ               
ที่มีหลายสาขาวิชาชีพ ควรเลือกรูปแบบของ KM ที่สอดคลองกับบริบทของแตละวิชาชีพ และ                
สหสาขาวิชา แตส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ การไดพัฒนาระบบการจัดการความรูที่เหมาะสม สอดคลอง
และตอบสนองตอพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร 
 ในความเปนจริงแลว การจะรวบรวม knowledge assets ขององคกรออกมาทั้งหมดคง
เปนไปไมได แต knowledge assets ที่เพิ่มข้ึนและเขาถึงไดงาย จะเปนเปาหมายที่สําคัญของ KM 
สวน knowledge asset ที่แทจริงขององคกรนั้น อยูในลักษณะของเครือขาย (network) ผูปฏิบัติงาน
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ในองคกร และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหลงความรู หรือคนที่มีความรู และสามารถใหความรู หรือ
ขอแนะนําที่เปนประโยชน เกิดเปนระบบเครือขายที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา และนํามาใชไดทัน
เหตุการณ  จึงจะเปนการจัดการความรูในองคกรอยางแทจริง  

การดําเนินการขั้นตอไปของการจัดการความรูนั้น ไดมีโครงการจัดทํา Weblog ข้ึน คือการ
เสริมสรางใหผูปฏิบัติงานสามารถสรางชุมชนของตนเอง เพื่อเกิดประโยชนกับทุกฝาย นอกจากนั้นยัง
มีโครงการระดับคณะฯ ที่จะดําเนินการในดาน weblog, e-learning และ expert system ข้ึนดวย 
  
สรุป  

บทความนี้ไดเสนอรูปแบบการจัดการความรูที่ไดดําเนินการในคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล  ซึ่งยังมีประเด็นที่จะพัฒนาตอไปอีกมาก  กวาจะไปถึงระดับของการเปนองคกรเรียนรู   
แนวทางที่ไดดําเนินการมานั้นเปนสิ่งที่ทีม KM เห็นวาเหมาะสมกับองคกร แตที่อยากใหทานผูอานได
เขาใจวารูปแบบของการจัดการความรูในแตละองคกรนั้น มีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับวิธีคิด 
ลักษณะงาน  เทคโนโลยี  และวัฒนธรรม โดยการมองวาการจัดการความรูมีรูปแบบที่ตายตัวนั้น    
เปนการมองที่ผิด เพราะเปนเสมือนหลุมพรางหรือกับดัก ตองมองวาสุดทายเราจะทําการจัดการ
ความรูไปเพื่อเปาหมายใด และองคกรใหเกิดผลลัพธอะไร 
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ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2 
 
บรรยายภาพ 
            ภาพที ่1    KM website (www.si.mahidol.ac.th/km/) ซึ่งรับสมาชิกจากภายนอกดวย 
 ภาพที ่2     การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก CoP 
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