⌫     

  
การจัดการความรูใ้ นองค์กร (Knowledge Management)
หรือเรียกย่อ ๆ ว่า KM เป็นกระบวนการทีจ่ ะช่วยให้มกี ารสร้าง
รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์เพือ่ ให้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ทนั เวลา และ
ทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กร
มีคณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว
หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานได้นำการจัดการความรู้
มาใช้จนประสบความสำเร็จ ในส่วนของภาครัฐ รัฐบาลได้เห็น
ความสำคัญของการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร จึงกำหนดให้
ส่วนราชการส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถและปรับเปลีย่ น
ทัศนคติของข้าราชการให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็น
แนวทางหนึ่งของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ Good
Governmence (พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธกี ารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546) หน่วยงานภาครัฐ
หลายหน่วยงานได้นำการจัดการความรูม้ าใช้ โรงพยาบาลศิรริ าช
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการดำเนินงาน QA NEWS จึงขอนำประสบการณ์ดา้ น
KM ของโรงพยาบาลศิรริ าชมาเสนอ

เส้นทางสูก่ ารจัดการความรูข้ องศิรริ าช
โรงพยาบาลศิรริ าชได้เข้าร่วมในโครงการ "การจัดการความรู้
ในองค์กร" ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับองค์กร
นำร่องอืน่ ๆ จำนวน 4 องค์กร มีระยะเวลาดำเนินงานตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2546 - สิงหาคม 2547 เพือ่ พัฒนาการจัดการความรู้
ในองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และพั ฒ นาองค์ ก รสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ รวมทั ้ ง เป็ น ต้ น แบบใน
การขยายผลไปยังองค์กรอืน่ ๆ ต่อไป

เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ
โรงพยาบาลศิรริ าชได้เลือกเรือ่ ง "การทำ CQI (Continuous
Quuality Improvement) ทางคลีนิก" เป็นหัวข้อในการทำ KM
ในองค์กร เพราะ CQI เป็นกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
การบริการที่จะทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
และที่ผ่านมาทีมดูแลผู้ป่วยเกือบทุกทีมต่างมีโครงการพัฒนา

คุณภาพของตนเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย แต่รู้กันเฉพาะในกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านกลุม่ เล็ก ๆ การเปิดเวทีให้ทมี ต่าง ๆ นำองค์ความรู้
มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้การดูแลผู้ป่วยของศิริราช
มีการพัฒนารวดเร็วมากขึ้น ศิริราชจึงนำ KM มาต่อยอดและ
เชือ่ มโยงโยงกับการพัฒนาคุณภาพ
ศิริราชตั้งเป้าหมายการทำ KM ไว้ว่า "มีระบบเครือข่าย
ของการถ่ายโอนความรู้ (ด้าน CQI ทางคลีนกิ ) เพือ่ ให้มี Best
Practices ในการดูแลผูป
้ ว่ ยในโรงพยาบาลศิรริ าช"
โรงพยาบาลศิรริ าชได้ดำเนินโครงการ KM ดังตามวงจร ดังนี้


การจัดการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรม

การนำ KM มาเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาองค์กรจำเป็นต้อง
เตรียมองค์กรให้พร้อมเสียก่อน ปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ คือ
ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยให้ทั้ง
การสนับสนุน และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการแลกเปลีย่ นความรู้


การสือ่ สาร

ในช่วงการเตรียมการ คณะทำงาน KM เริ่มต้นด้วยการทำ
ความเข้าใจเนือ้ หาและศัพท์เทคนิคต่าง ๆ เช่น KM, CoP, Best
Practice เพื ่ อ ให้ เ วลาที ่ ส ื ่ อ สารออกไปตามช่ อ งทางต่ า ง ๆ
จะได้เข้าใจตรงกัน คณะทำงานใช้เวลาเตรียมการ 6 เดือน
ก่อนเปิดตัวโครงการ
ในเรื ่ อ งการสื ่ อ สารภายในองค์ ก าร เนื ่ อ งจากศิ ร ิ ร าช
มีบคุ ลากรนับหมืน่ คน ซึง่ มีระดับความรูแ้ ตกต่างกัน จึงต้องทำให้
“KM” เป็นคำที่ติดปากของทุกคนเสียก่อน สโลแกนชิ้นแรก
ที่เผยแพร่ออกไปคือ "KM ไม่ใช่ MK" เพื่อกระตุ้นความสนใจ
โดยทำแผ่ น ป้ า ยติ ด ทั ่ ว โรงพยาบาล และใส่ ไ ว้ ใ นสื ่ อ ทุ ก สื ่ อ
ที่มีอยู่ในโรงพยาบาล และได้กระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัว
ในเรื่อง KM อยู่เสมอ ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
สารศิ ร ิ ร าช อิ น ไซด์ ฝ ่ า ยการพยาบาล ข่ า วสารคุ ณ ภาพ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ กระจายเสียงตามสาย และเว็บไซต์โครงการ
KM


กระบวนการและเครือ่ งมือ

ในระยะแรกโรงพยาบาลศิรริ าชมุง่ เน้นการสร้างชุมชนแห่ง
การปฏิบตั ิ หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice
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หรือ CoP) ทางด้าน CQI โดยเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็น

สมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือ แนะนำ และให้
คำปรึกษากันในการนำ CQI มาช่วยในการพัฒนากระบวนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีผลดียิ่งขึ้น และ CoP ของศิริราชยังเป็น
ทีมบรรณาธิการที่จะเข้าไปย่อยสรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ที่มีการจัดทำอยู่หลายรูปแบบ และมีเนื้อหามากให้เป็นรูปแบบ
บทคัดย่อที่มีรูปแบบเหมือนกัน จัดทำเป็นเอกสาร 1 หน้า ให้
อ่านง่าย ทำหน้าทีค่ น้ หาและเผยแพร่ Best Pactice และผลักดัน
และสร้างเครือข่ายให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรูด้ า้ นอืน่ ๆ


การฝึกอบรมและการเรียนรู้

ในช่วงเริม่ ต้นของโครงการ KM ศิรริ าชประสบปัญหาจำนวน
คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ บุคลากรบางส่วน
ยังใช้คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นจึงต้องหันมาโปรโมทเรือ่ ง
IT เป็นอันดับแรก เพือ่ แก้ปญ
ั หานี้ ศิรริ าชจึงจัดงาน "IT Week" ขึน้
เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำให้บุคลากร
มีความรูด้ า้ น IT มากขึน้ และในระหว่างทีใ่ ห้ความรูด้ า้ น IT ก็ได้ให้
ความรูเ้ รือ่ ง KM และรับสมัครสมาชิกโครงการ KM ไปพร้อม ๆ กัน


การยกย่องชมเชยและให้รางวัล

ผู้บริหารได้ให้การชมเชยและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่บคุ ลากรทีอ่ าสาเข้ามาทำงานด้าน KM
จากการนำ KM มาใช้ในการทำ CQI ทางคลีนคิ ทำให้ปจั จุบนั
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อื่น ๆ ในศิริราชตามมาอีกมากมาย
และจากประสบการณ์ของศิริราช สิ่งสำคัญในการทำ KM
ขององค์กร คือ การมีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนทีด่ พ
ี อ
และไม่ทำให้ KM กลายเป็นเรื่องใหม่ในองค์กร แต่ควร
สอดแทรก KM ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ ำอยูแ่ ล้วในองค์กร
ทีม่ า :
“ศิรริ าช : เส้นทางสูส่ ถาบันแพทย์ชน้ั เลิศ,” Productivity World.
ปีท่ี 9 ฉบับที่ 53 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2547 หน้า 72-76.
อภิชาติ ศิวยาธร. “การจัดการความรูใ้ นโรงพยาบาลศิรริ าช,”
http://www.si_mahidol.ac.th/km/NewKm/km-sub.htm#
อภิ ช าติ ศิ ว ยาธร. “บู ร ณาการงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพกั บ
การจัดการความรูแ้ ละการวิจยั ในโรงพยาบาลศิรริ ราช,” http://
www.kmi.or.th/document/Km_Siriraj.doc.
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คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเมือ่ วันที่ 4-9, 15 ธันวาคม 2547 โดย รศ.เธียรชัย บุณยะกุล
เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ปรียา ขุมทรัพย์
นายวีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ นางอุไร อภิชาตบรรลือ นายเทวินทร์
จันทรศักดิ์ และนางสาวธนพร ดีจงเจริญ และนางสาวมณฑาทิพย์
เอ็นดู ทำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจเพื่อ
การดำเนินงานเป็นทิศทางเดียวกัน มีการจัดทำรายงานประจำปี
การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำ
สาขาวิชา การประชุมบุคลากร รวมทัง้ จัดสัมมนาประจำปี ซึง่ เป็น
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเพือ่ ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
คณะกรรมการมีความเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง อาทิ ควรเขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ประเมิน ควรกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการใน
แนวทางการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดความชัดเจน การอ้างอิงหลักฐาน/
เอกสารควรระบุให้ชัดเจน เป็นต้น และจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2545 คณะได้ดำเนินการ
ปรับปรุงตามแนวทาง เช่น จัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็น
ฉบับเดียว โดยใช้ตวั บ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินของสถาบัน รวบรวม
และสรุปข้อมูลผลงานทางวิชาการ เป็นต้น
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a ภายในวั น ที ่

15 ก.ย. 2548 คณะ วิทยาลัย และสำนัก
ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเองส่งให้ศนู ย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา สจพ.
a ระหว่าง ต.ค. - พ.ย. 2548 ดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย และสำนัก
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