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"เราต้องเรียนรูท้ี่จะหาวิธีคิดใหม่ๆ ก่อนที่เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้"

อยากเป็นคนใหม่ อยากประสบความสาํเรจ็   

แต่ยงัคงคิดแบบเดิม ทาํแบบเดิม วนเวียนกบัสิ่งเดิมๆ กเ็ปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ยาก 
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 การจดัการความรู้



วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)

หลกัการที่เป็นหวัใจของ Q.C. Circle  เพื่อที่จะนําไปสู่

การดาํเนินการแก้ปัญหา ปรบัปรงุ และพฒันางานให้สาํเรจ็

ลลุ่วงไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  คือ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)

P

AC

D

 ความสาํเรจ็

 (เป้าหมาย)

ผลสาํเรจ็ = ตวัชี้วดั



Plan-Do-Check- Act หมายความวา่ ทกุขัน้ตอนการผลติตอ้งมกีารวาง
แผนการดาํเนินงาน การตรวจสอบ และนําไปสูก่ารปรบัปรงุมาตรฐานใหม ่ๆ ให้

เกดิขึน้ และมกีารปรบัปรงุอยา่งตอ่เนื่อง ทีม่า:http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/January49/toyota_news.htm



    1.เพื่อป้องกนั

1.1  การนําวงจร PDCA ไปใช ้ทาํใหผู้ป้ฏบิตัมิกีารวางแผน การวางแผนทีด่ชีว่ยป้องกนัปญัหาที ่  

            ไมค่วรเกดิ ชว่ยลดความสบัสนในการทางาน  ลดการใชท้รพัยากรมาก ลดความสญูเสยีใน        

            รปูแบบต่างๆ

1.2  การทาํงานทีม่กีารตรวจสอบเป็นระยะ ทาํใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามรดักุมขึน้  

1.3  การตรวจสอบทีน่ําไปสูก่ารแกไ้ขปรบัปรงุ ทาํใหป้ญัหาทีเ่กดิขึน้แลว้ไมเ่กดิซํ้า  

ประโยชน์ของ PDCA)  มีดงันี้  (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2552) 

2. เพื่อแก้ไขปัญหา

2.1 ถา้เราประสบสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม ไมม่ปีระสทิธภิาพ ไมป่ระหยดั เราควร แกป้ญัหา 

2.2 การใช ้PDCA เพือ่การแกป้ญัหา ดว้ยการตรวจสอบวา่มอีะไรบา้งทีเ่ป็นปญัหา เมือ่หา

           ปญัหาได ้กน็ํามาวางแผนเพือ่ดาํเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 

3. เพื่อปรบัปรงุ

PDCA เพือ่การปรบัปรงุ ตอ้งเสาะแสวงหาสิง่ต่าง ๆ หรอืวธิกีารทีด่กีวา่เดมิอยูเ่สมอ เพือ่

       ยกระดบัคณุภาพ เมือ่เราคดิวา่จะปรบัปรงุอะไรกใ็หใ้ชว้งจร PDCA เป็นขัน้ตอนในการปรบัปรุง 



ป้องกนั แก้ไขปัญหา ปรบัปรงุ

นโยบาย / คู่มือ / แนวทางปฏิบตัิ / วิธีการทาํงาน 

องคค์วามรู้

การนําความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้

และประสบการณ์ใหม่

วงจรเดมมิ่ง ( Deming Circle) หรือ PDCA

Knowledge



ชมุชนนักปฏิบตัิ

Community of Practice (CoP)

ชมุชนนักปฏิบตัิ หรือ CoP หมายถงึ กลุม่การเสวนาแลกเปลีย่นขอ้มลูและความรูซ้ึง่

กนัและกนัในกลุม่คนทีช่อบและทาํอะไรเหมอืนๆกนั โดยสิง่ทีแ่ลกเปลีย่นกนันัน้อาจจะ

เป็นทัง้ ขอ้มลูต่างๆ, ทกัษะ, แนวคดิ, วธิกีารแกไ้ขปญัหาของเรือ่งชอบและทาํ

เหมอืนๆกนั โดยกลุม่คนทีจ่ะมาทาํ CoP นัน้ ตอ้งเป็นกลุม่คนที ่“มวีตัถุประสงค”์ หรอื 

“มคีวามชอบ” ในเรือ่งประเภทเดยีวกนั ชกัชวนกนัมานัง่พดูคยุ-แลกเปลีย่นเรือ่งราว

ของกนัและกนั โดยตามแนวคดิแลว้ การทาํ CoP จะเป็นการแบง่ปนัความรูซ้ึง่กนัและ

กนั
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CoP พฒันาสู่ LO
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สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ด้วยการจดัการความรู้

งานที่ปฏิบตัิ

ความรูใ้หม่

ความรู้

ใหม่



วงจรเดมมิ่ง ประกอบด้วยขัน้ตอน 4 ประการ

 เรียกว่า  PDCA

P (Plan)        คือ ขัน้ตอนการวางแผน เพื่อเลือกปัญหา ตัง้เป้าหมาย  

                                การแก้ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา

C (Check)     คือ   ขัน้ตอนการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผล

D (Do)           คือ   ขัน้ตอนการดาํเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้

A (Action)    คือ   การกาํหนดเป็นมาตรฐานและปรบัปรงุให้ดียิ่งขึน้



ขัน้ตอนการทาํ
Cycle

Do - ปฏิบตัิ

Check - ตรวจสอบ

Act - มาตรฐาน

6. การติดตามผล

5. การกาํหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบตัิ

1. การกาํหนดหวัข้อปัญหา

2. การสาํรวจสภาพปัจจบุนัและตัง้เป้าหมาย

3. การวางแผนแก้ไข

4. การวิเคราะหส์าเหตุ

7. การทาํให้เป็นมาตรฐาน

วงจรบริหาร PDCA เพื่อการแก้ปัญหาปรบัปรงุ

Plan คิด



1. ตรวจดปูัญหารอบ ๆ ตวั

     - ดวูา่รอบๆ ตวัเรามปีญัหาอะไรบา้งทีส่รา้งความยากลาํบากใหก้บัการทาํงาน

     - พยายามเกบ็ตวัเลขขอ้มลูตา่งๆเพือ่สะดวกสาํหรบัขัน้ตอนตา่งๆตอ่ไป  

2. เลือกหวัข้อเรื่อง 

     - สาํหรบักลุม่ทีเ่ริม่ทาํกจิกรรมใหม ่ๆ ไมค่วรเลอืกหวัขอ้เรือ่งทีย่ากเกนิไป ควร

เลอืกหวัขอ้เรือ่งทีเ่หมาะสมกบัประสบการณ์และความสามารถของกลุม่ โดยควรทาํ

เรือ่งงา่ยแตใ่ชเ้วลาสัน้ๆ

     - สาํหรบักลุม่ทีม่คีวามชาํนาญแลว้ควรเลอืกหวัขอ้เรือ่งจากการวเิคราะหต์วัเลข 

ขอ้มลูวา่ปญัหาใดมอีทิธพิลมากกวา่กนั

ขัน้ตอนในการทาํกิจกรรม P-D-C-A



ขัน้ตอนในการทาํกิจกรรม P-D-C-A

 3. สาํรวจสภาพปัจจบุนั ว่ามีปัญหาเกิดขึน้ในกระบวนการผลิตหรือไม่อย่างไร 

( พยายามสาํรวจจากการระดมสมองของสมาชิกทกุคน และร่วมกนัเกบ็ตวัเลข

ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมลูในการวิเคราะห ์)

รบังาน ทาํงาน ส่งงาน/ผลลพัธ์

กระบวน

การงานหลกั
Work Process

Sub process

Sub process

Sub process

รบังาน ทาํงาน ส่งงาน/ผลลพัธ์

รบังาน ทาํงาน ส่งงาน/ผลลพัธ์

รบังาน ทาํงาน ส่งงาน/ผลลพัธ์

KM



ขัน้ตอนในการทาํกิจกรรม P-D-C-A

4. กาํหนดเป้าหมาย

       ใช้ข้อมลูที่ได้จากการสาํรวจในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานให้

เหมาะสมกบัความสามารถของกลุ่ม เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ

ได้เป้าหมายแล้ว

PARETO



เป้าหมายที่ดี ควรยึดหลกั SMARTER

• S – specific ชดัเจน เจาะจง

• M- measurable วดัได้ ประเมินผลได้

• A- acceptable ผูป้ฏิบตัิยอมรบัและเตม็ใจทาํ

• R- realistic อยู่บนพืน้ฐานความจริง ไม่เพ้อฝัน

• T- time frame มีกรอบระยะเวลา

• E – extending เป็นเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ ไม่ใช่ว่าเคยทาํได้ 10 
กต็ัง้เป้าหมาย ไว้แค่ 8 หรือแค่ 10 แต่ควรตัง้ไว้อย่างน้อยที่สดุกไ็ม่ควรตํา่
กว่า 11 

• R – Rewarding คุ้มกบัการปฏิบตัิ หมายถึงเป้าหมายที่ทาํไปแล้วเกิด
ประโยชน์ คุ้มค่ากบัการลงแรงลงเวลาและทรพัยากร 



ขัน้ตอนในการทาํกิจกรรม P-D-C-A

5.   วิเคราะหแ์ละดาํเนินการแก้ไข                                                                              

          ตรวจสอบข้อมลูทกุอย่างที่ได้มาและทาํการ วิเคราะหห์าสาเหตุ
ที่ทาํให้เกิดปัญหาแล้วหามาตรการในการแก้ไข อย่างไม่ลดละ ด้วยความ

แยบยลและชาญฉลาดแล้วดาํเนินการแก้ไขโดยอาศยัหลกัเกณฑข์องวงจร 

เดมมิ่ง ( PDCA ) จนกว่าจะสาํเรจ็



ผงัก้างปลา  ( fish – bone  diagram ) หรือ 

 ผงัเหตแุละผล  ( Cause – Effect diagram)

สาเหตุ ผลลพัธ์

ปญัหา

ปจัจยั

สาเหตุหลกั

สาเหตุรอง

สาเหตุยอ่ย

ปจัจยั

วิเคราะห์



ผงัก้างปลา  ( fish – bone  diagram )  หรือผงัเหตแุละผล



ข้อแนะนําในการเขียน  แผนภมูิก้างปลา

1. ปัญหาหรือผล ( หวัปลา ) จะต้องเป็นปัญหาที่ชดัเจนและจาํเพาะเจาะจง

2. สาเหตใุหญ่ ( ก้างปลา ) แต่ละสาเหตจุะต้องไม่ขึน้แก่กนั คือแยกจากกนัอย่าง

ชดัเจน  เช่น  สาเหตมุาจากคน   อปุกรณ์ที่ใช้ หรือจากวิธีการ

3. พยายามหาสาเหตยุ่อย ( ก้างย่อย ) ให้มากๆ  เพราะจะทาํให้ได้สาเหตุ

มากมาย  ทัง้ที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้  เลือกสาเหตทุี่สมาชิก(พวกเรา) 

สามารถแก้ไขได้เป็นรปูธรรมมาปรบัปรงุ  ส่วนที่แก้ไขไม่ได้นําไปเป็น

ข้อเสนอแนะต่อผูบ้ริหาร

4. สาเหตยุ่อย  หาได้โดยใช้คาํถาม “ทาํไม” ๆ ๆ ๆ  

5. ต้องระวงัเรื่อง “ เหต ุ” และ “ ผล ”  โดยต้องพิจารณาให้แน่ว่า  อะไรเป็นเหตุ

อะไรเป็นผล  เช่น ถนนลื่นเป็นสาเหตขุองอบุตัิเหต ุไม่ใช่ฝนตก ( เพราะฝนตก

ถนนอาจไม่ลื่นกไ็ด้ )



ขัน้ตอนการทาํ
Cycle

Do - ปฏิบตัิ

Check - ตรวจสอบ

Act - มาตรฐาน

6. การติดตามผล

5. การกาํหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบตัิ

1. การกาํหนดหวัข้อปัญหา

2. การสาํรวจสภาพปัจจบุนัและตัง้เป้าหมาย

3. การวางแผนแก้ไข

4. การวิเคราะหส์าเหตุ

7. การทาํให้เป็นมาตรฐาน

วงจรบริหาร PDCA เพื่อการแก้ปัญหาปรบัปรงุ

Plan คิด



ขัน้ตอนในการทาํกิจกรรม P-D-C-A

5. การกาํหนดมาตรการ/ คู่มือ/แนวทาง/วิธีการ และนําไปปฏิบตัิทดลองใช้ (DO) 

A P

C D

A P

C D

A P

C D

A P

C D

6. การติดตามประเมินผล ปฏิบตัิทดลองใช้ มาตรการ/ คู่มือ/แนวทาง/วิธีการ

    ว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่   (Check) 



 สกัษณะของมาตรฐานการปฏิบตัิงานที่ดี

1. มาจากวิธีการแก้ไขที่ได้ผลแล้ว

2. มีความชดัเจน

3. สามารถปฏิบตัิได้อย่างต่อเนื่อง

ขัน้ตอนในการทาํกิจกรรม P-D-C-A

7.  กาํหนดเป็นมาตรฐาน (Act)

         เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาหรือปรบัปรงุงานได้แล้วทาํอย่างไรจึงจะป้องกนั

ไม่ให้เกิดสภาพเช่นเดิมขึน้อีก การแก้ปัญหานี้คือ กาํหนดเป็นมาตรฐานการ

ทาํงานไว้  



8. สรปุและคดัเลือกกิจกรรมครัง้ต่อไป

     สรปุกิจกรรมที่ทาํสาํเรจ็ไปแล้วและวางแผนงานสาํหรบัการทาํกิจกรรมครัง้

ต่อไปโดยพิจารณาจาก

1.ปัญหาเรือ่งเดิมในประเดน็สาเหตอุืน่ ทีย่งัไม่ได้แก้ไข

2.ปัญหาใหมจ่ากกลุ่มปัญหาทีไ่ด้เคยพิจารณา

3.ปัญหาใหม่ๆ

ขัน้ตอนในการทาํกิจกรรม P-D-C-A

P
DC

A

P
DC

A

P
DC

A



Plan (การวางแผน) หมายถึง ทักษะในการกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หาวิธีการและ
กระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ โดยจะต้องมีการกําหนดตัวบ่งชี้กํากับไว้ เพื่อจะได้นําไปใช้ในการ
ประเมินผลดําเนินการ
Do (การดําเนินงาน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆที่กําหนด
ไว้ กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
จะต้องมีการปรับแผนในระหว่างดําเนินการโดยมีคําอธิบายและเหตุผลประกอบ
Check (การประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
ประเด็นตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้เพื่อนํามาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั้นที่ 1 ในการประเมินนี้จะต้อง
พิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของผลงานด้วย ซึ่งควรจะดําเนินการในลักษณะกรรมการ 
โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องมาร่วมในกระบวนการประเมินด้วย เพื่อจะได้ลดอคติ และลดปัจจัยใน
การประเมินผลงานของตัวเอง โดยอาจใช้วิธีการในหลาย
รูปแบบ เช่น ใช้แบบสอบถาม ใช้การสังเกตสภาพจริง หรือใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้
Act (การปรับปรงุ) หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้นําผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

การเขียนโครงการภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA



ตวัอย่าง



The Toyota Way : วิถีแห่งโตโยต้า

การบริหารงานง่าย ๆ คือ “PDCA” : Plan-Do-Check- Act หมายความว่า ทกุ

ขัน้ตอนการผลิตต้องมีการวางแผนการดาํเนินงาน การตรวจสอบ และนําไปสู่

การปรบัปรงุมาตรฐานใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้ และมีการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง แต่

จดุเด่นของการดาํเนินงานอยู่ที่ระบบที่ถกูออกแบบให้ทกุคนตระหนักถึงหลกัการ

บริหารดงักล่าว ซึ่งในสายการผลิตนัน้   พนักงานจะมีแบบฟอรม์ที่ใช้ตรวจสอบ

คณุภาพงานกาํกบัการทาํงานทกุขัน้ตอน และนํา PDCA มาใช้อย่างจริงจงั



สาํหรบัแนวคดิ “วถิแีหง่โตโยตา้” หรอื The Toyota Way หมายถงึ ปรชัญาการทาํงาน 

พฤตกิรรมนิยม และวฒันธรรมการทาํงานขององคก์รการปลกูฝงัจนใหก้ลายเป็น DNA 

ของพนกังานทกุคน มหีวัใจสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 1. ความทา้ทาย 2. ไคเซน็ 

(Kaizen)  3. เกน็จ ิเกน็บุตซ ึ(Genchi Genbutsu)  4. การยอมรบันบัถอื (Respect)   

5. การทาํงานเป็นทมี (Teamwork)

กุญแจแหง่ความสาํเรจ็ของ KAIZEN KAI คอื Continuous  ZEN คอื 

Improvement  ดงันัน้ KAIZEN เทา่กบั Continuous Improvement คอื การปรบัปรงุ

อยา่งตอ่เนื่องภายใต้

กระบวนการ Plan-Do-Check-Act คอื การดปูญัหา วางแผนหาวธิแีกป้ญัหา ทดลอง 

แลว้ตรวจสอบวา่ แกป้ญัหาไดห้รอืไม ่ถา้เป็นวธิทีีด่กีน็ําไปใช ้ยกตวัอยา่งเชน่ รถยนตท์ี่

ผลติออกมาจะมกีารทาํ Kaizen กนัทกุวนั คอื ปรบัปรงุไปเรือ่ย ๆ รายละเอยีดชิน้สว่น

จะเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา ภายหลงัจากมกีารทดลอง ทดสอบแลว้ พบวา่อะไรทีท่าํใหด้ขี ึน้ 

กจ็ะปรบัปรงุ



“ พฒันา 2 ค สู่ 3 ค 
        อย่างปลอดภยัใน OR ”  



ศัลยกรรม

ทัว่ไป 

ศัลยกรรม

กระดูกและข้อ ศัลยกรรม

ระบบทางเดนิ

ปัสสาวะ

การส่อง

กระเพาะอาหาร

และลาํไส้เลก็ หูคอจมูก 

จักษุ สูตนิรี

N=1 PN=5NA=7



อปุกรณท์ี่ต้องมีการเตรียมพิเศษมีดังต่อไปนี้                                            

ศลัยกรรมทั่วไป    เครื่องมือผ่าตัดนิ่วในถุงนํา้ดีด้วยกล้องวิดีทศัน์  

ศลัยกรรมจักษุ  เครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์

ศลัยกรรมกระดูกและข้อ  เครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนเข่า เครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยน

เอน็ไขว้หน้าข้อเข่า  เครื่องมือใส่เหลก็ดามกระดูก

ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  การผ่าตัดต่อมลูกหมากโต

การส่องกระเพาะอาหาร  และลาํไส้ใหญ่   

การใช้เครื่อง C-Arm



ได้นาํอบุัติการณ์/ความเสี่ยง/ปัญหามาวิเคราะห์พบว่า

1. บุคลากรมีความรู้และทกัษะในการเตรียมเครื่องมือ/อปุกรณ์เฉพาะอย่างต่างกนั  แต่คนที่รู้ ไม่อยู่หรือ ลา  การทาํงาน

กจ็ะมีปัญหา ไม่สามารถทาํงานได้  หรือเกดิการเตรียมไม่ถูกต้อง และความล่าช้าในการเตรียมทาํให้ผู้ป่วยไม่ได้รับ

ความปลอดภัย

2. นโยบาย/วิธกีารปฏบิัติงานยังไม่มีชัดเจน ใช้การบอกกนั บอกต่อปาก 

3. การสื่อสารในหน่วยงานยังไม่ชัดเจน



วตัถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทกัษะเตรียมเครื่องมือ/อปุกรณ์

2. เพื่อให้บุคลากรเตรียมเครื่องมือ/อปุกรณใ์ห้พร้อมใช้

3. เพื่อให้แพทย์มีความพึงพอใจต่อการบริการงานผ่าตัด(ด้านความพร้อม

ของอปุกรณ)์

4. เพื่อเกดินวัตกรรมแฟ้มความรู้ที่ได้จากTacit knowledge เตรียมเครื่องมือ/

อปุกรณ์



การดําเนนิการ มิ.ย.52.-ธ.ค.53
1. ประชุม พูดคุยกนั แลกเปลี่ยนความรู้ กนัว่าใครมีความเชี่ยวชาญการใช้

เครื่องมืออะไร  ให้แต่ละคนเล่าขั้นตอนการปฏบิตัโิดยใช้เครื่องมือสนุทรีย

สนทนา (Dialogue)

2. จัดหาทมีเกบ็ความรู้ที่ผู้ปฏบิตัทิี่มคีวามเชี่ยวชาญนั้นๆจัดพิมพ์เป็นแฟ้มงาน 

และจัดทาํเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้พร้อมขั้นตอนการปฏบิตัใิช้จริง

พร้อมภาพเสมือนที่ปฏบิตัจิริง

3. นาํมาให้ความรู้แก่บุคลากรโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น พร้อมกบัคู่มือ

ที่จัดทาํเพื่อเป็นมตขิองกลุ่มงานว่าสามารถปฏบิตัไิด้  และให้แพทย์ที่

เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเป็นยืนยันในการนาํไปใช้กบัผู้ป่วยได้

4. ประเมินผลความรู้และทกัษะ(เทยีม =Knowledge) และ (แท้ =  Practice)  

บุคลากรทุกคน

5. ปี 54 จัดทาํแผนที่ความรู้ในหน่วยงานว่าใครเชี่ยวชาญอะไรสามารถเป็น ครู

สอนได้















หัวข้อการประเมิน เป้าหมาย 2551 2552 2553 2554

1. ผลการประเมินความรู้และทกัษะ

บุคลากรในการเตรียมเครื่องมือตาม

หัวข้อที่กาํหนดเบื้องต้น

100% NA 50% 85.81% 97.87%

2. จาํนวนการเตรียมเครื่องมือ/

อปุกรณไ์ม่พร้อมใช้

0% 4 14 7 0

3. ร้อยละความพึงพอใจของแพทย์ต่อ

การบริการงานผ่าตัดด้านความพร้อม

ของอปุกรณ์

95% NA NA 90% 93.5%

4. จาํนวนนวัตกรรมแฟ้มความรู้ที่ได้

จากTacit knowledge

7แฟ้ม NA NA 1แฟ้ม 4 แฟ้ม

ผลลพัธ์

37 204 138 61

           27 55 35



ชิ้นที ่1 : ปัญหา: การเตรียมอปุกรณ/์เครื่องมือ

ผ่าตดัพิเศษไม่พร้อมใช้

ชิ้นที ่2:  การแก้ไข : จัดทาํแนวทางปฏบิตัโิดย

ถอดรหัสความรู้ (Knowledge management Coding)

 ชิ้นที ่3: ผลลพัธ ์: อปุกรณ/์เครื่องมือผ่าตดัพิเศษ

พร้อมใช้

 

“KFC 3P   “ กนิไก่ 3 ชิ้น หลีกเลี่ยงเสี่ยงได้ ”

สู่  ..... พฒันา 2 ค สู่ 3 ค. อย่างปลอดภยัใน OR      

                        คน / เครือ่งมือ / ครู



แผนการดาํเนนิการต่อไป : Knowledge Mapping

TK
A

TUR-
P

AC
L

PHAC
O

ตาLC











โครงการ “เช็คสักนิด.......พิชิตผ่าตัดอย่างปลอดภัย”
Check list by Picture for Surgery Safety in OR  



อปุกรณท์ี่ต้องมีการเตรียมพิเศษมีดังต่อไปนี้                                             

ศลัยกรรมทั่วไป    เครื่องมือผ่าตัดนิ่วในถุงนํา้ดีด้วยกล้องวิดีทศัน์  

ศลัยกรรมจักษุ  เครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์

การส่องกระเพาะอาหาร  และลาํไส้ใหญ่   

การใช้เครื่อง C-Arm



วงจรเดมมิ่ง ( Deming Circle) หรือ PDCA

การอบรมผูป้ระสานด้านการจดัการความรู้ของทบ.
(Knowledge Management  Facilitator ;  KM FA)

2-5 กมุภาพนัธ ์2559  โรงแรมมิโด กรงุเทพฯ  
 

พ.ท.หญิง ดร.มลฤดี  โภคศิริ

moluedee17@hotmail.com   

การเล่าเรื่อง (Story telling)

สนุทรียสนทนา (Dialogue)

Mind Mapping, Knowledge Mapping

KM





แผนที่ความคิด (Mind Map) คอื เครือ่งมอืทีช่ว่ยในการจดัการระบบความคดิที่

เรยีบงา่ยทีส่ดุและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ จดัวา่เป็นรปูแบบหนึ่งของการจดบนัทกึที่

สรา้งสรรคแ์ละมปีระสทิธภิาพ เป็นการถ่ายทอดความคดิ สือ่ความหมายทีม่อียูใ่น

สมองลงกระดาษดว้ยขอ้ความและรปูภาพคลา้ยๆการแตกกิง่กา้นของตน้ไม ้โดยใช้

ภาพ ส ีเสน้ และการโยงใย แทนการจดยอ่แบบเดมิทีเ่ป็นบรรทดัๆ เพือ่เสรมิสรา้ง

ทกัษะในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู อนัเป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูว้ธิจีดั

ระเบยีบความคดิ







เอบเพลอร ์(Eppler, 2001) เสนอใหใ้ชแ้ผนทีค่วามรูเ้ป็นเครือ่งมอืในการจดัการความรูโ้ดย

เขาแบง่แผนทีค่วามรูอ้อกเป็น 5 แบบ คอื

1.แผนทีท่ีแ่สดงสนิทรพัยค์วามรู ้(Knowledge asset map) คอื แผนทีท่ีแ่สดงวา่สนิทรพัย์

ความรูข้องหน่วยงานมอีะไรบา้ง

2.แผนทีท่ีแ่สดงโครงสรา้งของความรู ้(Knowledge structure map) แผนทีร่ะบุวา่ความรูแ้ต่

ละเรือ่งนัน้มโีครงสรา้งอะไรบา้ง

3.แผนทีท่ีแ่สดงการประยกุตค์วามรู ้(Knowledge application map) แผนทีท่ีแ่สดงวา่

หน่วยงานไดป้ระยกุตค์วามรูใ้นดา้นใดบา้ง 

4.แผนทีแ่สดงการพฒันาแผนทีค่วามรู ้(Knowledge development map) แผนทีท่ีแ่สดง

แนวทางการพฒันาแผนทีค่วามรู้

5.แผนทีค่วามรูแ้สดงแหลง่ความรู ้(Knowledge resource map) คอื แผนทีท่ีแ่สดงวา่

ความรูน้ัน้อยูท่ีใ่ดในหน่วยงานซึง่อาจจะเป็น หน่วยงานยอ่ย หรอื บุคคลกไ็ด้

แผนที่ความรู้



Best Practice



อลัเบริต์ ไอน์สไตน์ เตบิโตมาพรอ้มกบั โรคความบกพรอ่งทางทกัษะการอ่านเขยีน (Dyslexia) ทาํใหเ้ดก็ชาย

กลายเป็นเดก็โงใ่นสายตาคร ูจนไดร้บัฉายาวา่ 

“ อลัเบิรต์ ไอน์สไตน์ เป็นเดก็ทึมทื่อ”

แต่เขากไ็ดเ้ป็น นกัฟิสกิส ์บุคคลอจัฉรยิะชือ่ดงัของโลก ทีม่ผีลงานทฤษฎฟีิสกิส ์ใหค้นรุน่หลงัมากมาย พรอ้ม 

ประโยคคาํคม เดด็ๆ เชน่ “ จิตนาการสาํคญักว่าความรู ้”



สนุทรียสนทนา (Dialogue) เป็นการสือ่สารระหวา่งคนในรปูแบบใหมท่ีส่รา้งสรรค ์

ทาํใหค้นเขา้ใจกนัอยา่งแทจ้รงิ ซึง่มแีนวคดิมาจาก David Joseph Bohm เหมาะ

สาํหรบัใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการระดมความคดิเพือ่คน้หาวธิกีารและความรูใ้หม่ๆ  ในการ

ทาํงานรวมทัง้การแกไ้ขความขดัแยง้ในระดบัตวับุคคลดว้ย











การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ซึ่งเป็น

ความรู้ผกูพนัอยู่กบัประสบการณ์หรือการปฏิบตัิ เจ้าตวัอาจไมรู่ว้่ามีความรู้นัน้ 

หรือไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ จึงต้องมีวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกนี้ใน

ตลาดนัดความรู้ และในการประชมุระดมความคิด วิธีที่ดีที่สดุในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ความรู้ฝังลึกคือการให้ผูรู้้ทาํให้ด ูหรือฝึกหดัทาํไปด้วยกนัในกรณีที่เป็น

ความรู้ที่เป็นทกัษะด้านการลงมือทาํ แต่ในกรณีของการปฏิบตัิ ซบัซ้อนหลาย

ขัน้ตอนโดยคนหลายคน วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝังลึกที่นิยมใช้กนัมากคือ

การเล่าเรื่อง (Storytelling) 

ซึ่งถือเป็นเทคนิคหนึ่งของการจดัการความรู้



เรือ่งเล่า...เรา้พลงั หรอื Storytelling 

คอืเครือ่งมอืหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมกนัแพรห่ลายในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั เป็นการ

ใหผู้ท้ีม่คีวามรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิมาเลา่และไดม้าปลดปลอ่ยความรูท้ีซ่่อนอยูใ่นสว่นลกึ 

การปลดปลอ่ยความรู ้จากการปฏบิตันิี้ผูป้ลอ่ยทีไ่ดร้บัการฝึกปฏบิตัจินมคีวามชาํนาญแลว้

จะสามารถปลดปลอ่ยความรูอ้อกมาไดอ้ยา่งทรงพลงัอยา่งไมน่่าเชือ่
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