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 2. ผูเขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย นายแพทยนิยม  ละออปกษิณ    (KM Manager) 

2. รองศาสตราจารย นายแพทยยิ่งยง  ตออุดม    (Facilitator)  

3. นายแพทยรณชิต   บุญประเสริฐ     (Note Taker) 

4. รองศาสตราจารย นายแพทยชาญณรงค  เกษมกิจวัฒนา   

5. นายแพทยคมสัน  ปลั่งศิริ    

6. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยศุภกิจ  พิมลธเรศ      

7. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยธงชัย   กอสันติรัตน      

8. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศิษฎ   รังษิณาภรณ 

9. นายแพทยชัชวาลย   เจรญิธรรมรักษา 

10. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ 

11. นายแพทยธนา  ศิริพิสิฐศักดิ์ 

12. นายแพทยปวริศร   สุขวนิช 

13. นายแพทยวิทวัส  บุญญานุวัตร 

14. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพิงควรรศ  คงมาลัย 

15. นายแพทยภรัณยู  วิไล 

16. นายแพทยณัฐกร  มหสุภาชัย 

17. นายแพทยนิคม  โนรีย 

18. นางธัญญาดา   โฉมเขียว 

19. นางสาวจารุภัทร  กองแกว 

20. นางมุขดา  ทันสมัย 
 

 

1. การจัดการความรูของหนวยงาน......ออรโธปดิกส...... 
 

หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง.......การสื่อสารสรางจริยธรรมความเปนแพทยอยางตอเนื่อง..................... 

วัน/เดือน/ป ทีต่ิดตามการจัดการความรู.............16 เมษายน 2563................................... 
 

สรุปติดตามการจัดการความรู 
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3. หลักการและเหตุผล 

 การสื่อสารภายในองคกรเปน กิจกรรมหนึ่งที่ทําใหบุคลากรรับรูและเขาใจในสิ่งเดียวกัน ภายในองคกร 

ประกอบดวยกันหลายรูปแบบและกระบวนการ  ถึงแมวาภายในองคกรเองมีการแบงยอยไปหลากหลายหนวย 

งาน  พฤติกรรมการสื่อสารในองคกรที่ดีจะสามารถสรางความมั่นคงและเหนียวแนนเหมือนกาวที่ยึดติดองคกร

ใหคงอยูได  ปจจุบันผูบังคับบัญชาจะติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาจะใชวิธีการสั่งการในแนวดิ่ง     ทําให

ขาดการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรภายในองคกร  ดังนั้นผูบริหาร

ที่ดีควรใชการสื่อสารสองทางกับบุคลากรภายในองคกร (two–way Communication) หรือระหวางบุคลากร

ดวยกัน แตสิ่งนี้คือกระบวนการ ภายในองคกรยัง มีระดับการสื่อสารอยูหลายระดับดวยกันไมวาจะเปนการ

สื่อสารระหวางการประชุม, การฝกอบรม, การสัมมนา, การชี้แจง, การชี้แจงดานเอกสาร, วารสาร หรือระบบ 

Internet และ e-mail ตลอดจน การสื่อสารอยางไมเปนทางการ และการสื่อสารที่มีความกาวหนาไปพรอมกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนตน  และเนื่องจากการสื่อสาร ขอมูลทีส่อดคลองกันจึงจะสรางภาพลักษณหรือรับรู

ปญหาขององคกรไดท้ังหมดจึงถือเปนวัฒนธรรมองคกรที่ควรใหความสําคัญ ฉะนั้น การสื่อสารจึงเปนเครื่องมือ

ที่สําคัญในการสรางความเขาใจ และสรางวัฒนธรรมตลอดจน สามารถสรางความมั่นคงใหกับองคกร และ

บุคลากรทุกคนรวมกันทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย บุคลากรทุกคนจะตองเขาใจและ

เขาถึงกระบวนการสื่อสารเปนอยางดี 

 ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานตางจะตองมีคุณธรรมประจําใจอันไดแก  ความจริงใจ  การแสดงความ

จริงใจสามารถแสดงออกมาไดทั้งการฟง  การพูดและการเขียน แตก็ไมจําเปนตองแสดงออกมาทั้งหมด เหมือน

ที่คิด แสดงออกมาเทาทีจ่ําเปนและคิดวาเหมาะสม เชน การชมการวิจารณ และการแสดงความเห็นความ 

ปรารถนาดี การแสดงความปรารถนาดีก็สามารถแสดงออกมาไดทั้งการฟง การพูดและการเขียนไดเชนกัน เชน 

การใหคําปรึกษา, การเสนอแนะ, การทัดทานและการตักเตือน, การแสดงความมีน้ําใจเชนการรูจักการใหและ

รูจักการรับ, การใหความชวยเหลือ, การขอความเห็น  ประสิทธิภาพในการสื่อสารจึงขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการ ไดแก  

1. ระดับความรู (Knowledge) ผูสงสารและผูรับสารที่มีความรูใกลเคียงกันในเรื่องที่ตองการจะ 

สื่อสารงายตอการทําความเขาใจกัน  

2. ทัศนคติ (Attitude) การที่ตางฝายตางมีทัศนคติที่ดีตอการสงและการรับขอมูลขาวสารยอมมี

โอกาสพิจารณาตามความเปนจริงไดดีกวาการมีทัศนคติเชิงลบตอกัน ซึ่งอาจนําไปสูการตัดสินใจดวยอารมณที่

ไมเหมาะสม  

3. ระดับสังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural System) ผูสงสารและผูรับสารที่เขาใจระบบสังคม

และวัฒนธรรมของผูที่มาติดตอกัน จะสามารถเลือกวิธี การจัดเนื้อหาสาระ รูปแบบที่ติดตอใหสอดคลอง

เหมาะสมได ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ควรเลือกใหเหมาะกับบุคคลเปาหมายของการติดตอสื่อสาร 

 นอกจากกระบวนการดังกลาวแลว ในเรื่องของวิธีการยังมีผูกลาวถึงนอย เพราะวิธีการเปนเรื่องของ

บุคคลถึงแมวาจะรับทราบกระบวนการตางๆ ในการสื่อสารแลว แตไมสามารถนําไปปฏิบัติไดเนื่องจากขาด

ความเขาใจในบุคลิกของตัวเองอยางเหมาะสมกับสถานการณจึงเปนเรื่องที่ทาทาย  เพราะเม่ือบุคคลเขาใจวิธี 

การเมื่อไหรกระบวนการจึงจะไปไดและประกอบกับปญหาระดับอาชีพ   สําหรับแพทยในเรื่องการสราง 
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จริยธรรมซึ่งตองอาศัยวิธีการและกระบวนการสื่อสารดังกลาวรวมดวย  ตลอดจนการเรียนการสอนทางดาน

จริยธรรมแกนิสิตแพทยทีผู่สอนยังขาดความชัดเจนไมทนัตอสังคมที่มีการพัฒนาไปมาก การสื่อสารที่ดีจะเปน

หนทางนําไปสูการสรางจริยธรรมในวิชาชีพได   
   

4. วัตถุประสงค 

1. เพื่อกระตุน, จูงใจ และสรางการตระหนักรู  ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาการ

ทํางานของบุคลากรในองคกร  

2. เพื่อพัฒนาสรางรูปแบบการสื่อสาร  เขาสูวิธีการเรียนการสอนดานจริยธรรม 

3. เพื่อประเมินผลการทํางานของบุคลากรในองคกร และการทํางานขององคกร ปจจุบันองคกรมีการ 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทําใหตองมีการประเมินผลการทํางานอยางสม่ําเสมอเพ่ือประเมินความกาวหนาของ

การทํางาน ดังนั้นกระบวนการสื่อสารจะตองมีประสิทธิภาพและสมบูรณพรอมมีการสงขอมูลยอนกลับ ซึ่งจะ

ทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไปในแนวทางที่ถูกตอง 

4. เพื่อสรางความสัมพันธในหมูคณะ  ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร  หรือผูบริหารกับผู 

บริหาร บุคลากรกับบุคลากรทั้งในสายการบังคับบัญชาที่เปนทางการและไมเปนทางการก็จะเกิดจากการ

สื่อสาร ระหวางกันทั้งสิ้น  การสื่อสารจึงเปนตัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและทําใหองคกรดํารงอยูและ

พัฒนาไปไดในทุกสถานการณ 

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งการออกคําสั่งกับกลุมบุคคลที่อยูในองคกร จําเปนตองใช

การสื่อสารที่รวดเร็ว แนนอนและถูกตอง 
 

5. เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

1. บุคลากรมีความเขาใจในการสื่อสารมากกวา 80% 

2. ไดรูปแบบการเรียนการสอนทางดานจริยธรรมที่เปนตนแบบและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน 

ในวิชาจริยธรรม ปการศึกษา 2563 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการใชเครื่องมือท่ีทันสมัย ในประเด็นครบถวน (บุคลากรทุกทานไดรับ 

ขอมูลพรอมกัน) ถูกตอง รวดเร็ว และสามารถใหขอมูลยอนกลับได 
 

6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู    ***(กรุณาระบ)ุ*** 

  Dialog 

 Success Story Telling (SST) 

  The World Cafe 

  อื่นๆ กรุณาระบ.ุ... 

1. การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารเพื่อสรางเปนโมเดลตนแบบสําหรับการเรียนการสอนดาน

จริยธรรม (C2Q) 

2. ทางการประชุมภาควิชา 
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7. กระบวนการจัดการความรูดานการสื่อสาร  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห/ประเมินผล 

1.สรางความเขาใจผาน 

  การประชุมภาควิชา 

2.Success Story  

  Telling 

3.การจัดโครงการเพื่อ 

  สรางเปนโมเดลการ 

  เรียนการสอนทางดาน 

  จริยธรรม 

1.ความเขาใจในเรื่องปญหาการสื่อสาร 

2.ความชัดเจนของผูสอนในเรื่องการสื่อสารนําสู 

  โมเดลการสอนดานจริยธรรม 

3.ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นครบถวน  

  ถูกตอง รวดเร็ว 

 

รูขั้นตอนของการสื่อสาร มีความ

ตั้งใจ ความเขาใจ การยอมรับ และ

นําไปสูการปฏิบัติใหตรงตาม 

เปาหมายของการสงสารไดใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

คนหาสาเหตุ 1.ขาดความใสใจในปญหา 

2.ขาดแนวทางและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

1.มีความตั้งใจในการสื่อสารมากข้ึน 

2.ใหความรวมมือมากขึ้น 

วิธีการแกไข 1.เนนการใชภาษาธรรมดาที่ใชอยูประจําให 

   สุภาพ 

2.สอนและพัฒนานิสัยการฟงที่ด ี

3.ฝกฝนการจดจอแนวแนในการฟง 

4.ไมควรแสดงความรําคาญไมอยากฟง หรือฟง 

   แบบขอไปที 

1.มีการจัดทํา Dialog 

2.มีการประสานงานไปยัง 

   หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเห็น 

   ถึงปญหา 

3.พัฒนาโมเดลสําหรับการเรียน 

   การสอนดานจริยธรรม 
 

8. Key Success Factor (ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูในขอ.7)  

1. ผูบริหารเขามาจัดการโดยตรงและมีความชัดเจนในเรื่องนโยบาย  

2. มีผูรับผิดชอบ 

3. มีความเขาใจปญหา 
 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ 

  แผนพับ 

   โปสเตอร 

   โปรแกรมหรือระบบตางๆ 

 หรือ   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ ระบ.ุ.............................................................................  
 

10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM รอบ เมษายน 2563 

 1. มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร การประชุม ทั้งการเรียนการสอน เปนแบบ 2 way communication  

       ซึ่งสอดคลองกับเหตุการณการระบาด covid19 ที่ทําใหภาควิชาปรับตัวไดรวดเร็ว 

 2. เกิดความสามัคคีในภาควิชาฯ อาจารยมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมมากข้ึน 
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11. After Action Review (AAR) รอบ เมษายน 2563 

     1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 

         ความสําเร็จในการสื่อสารทางเทคโนโลยี  

      2. ทานคิดวาเรื่องใดที่ไมบรรล ุ

การพัฒนาในรูปแบบ model ที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน จริยธรรม 

      3. ทานตองการปรับขั้นตอนการทํางานใดบาง 

          อยากใหเนนเรื่องขั้นตอนการทํางานใหมีการใชเทคโนโลยีมากขึ้น มิใชเพียงเรื่องการสื่อสาร 

      4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร 

          นําไปใชโดยตรงในเรื่องการสื่อสาร การทํางานที่บาน 
 

12. สรุปผล การติดตามในรอบ เมษายน 2563   

 1. ประเด็นการสื่อสารภายในองคกร  

อาศัย กระบวนการในการเขาเยี่ยม ติดตามอยางตอเนื่อง การแสดงความเขาใจในสภาพการทํางาน 

 2. ประเด็นการสื่อสารกับสถานพยาบาลภายนอกองคกร 

เปนการสื่อสารโดยตรง เพื่อเชื่อมโยงการสงตอผูปวย การประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอทราบ 

ขอมูลและปญหาเบื้องตนในระดับจังหวัด  

 3. ประเด็นการสื่อสารกับผูปวย 

ถอดบทเรียนจากที่มีการรองเรียนโดยผูปวย การใหบริการผูปวยในกรณีเปนผูปวยใน การสื่อสารที่เต็ม 

ไปดวยความเห็นอกเห็นใจ การอยูเยี่ยมผูปวย การไดรับขาวสารจากแพทยขณะทําการผาตัดผูปวย  

การสรางความเชื่อม่ันแกผูปวย 

 4. ประเด็นสรางการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเปน model สําหรับการเรียนการสอนดานจริยธรรม 

  เปนเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารโดยใชวิธีการ สะทอนคิด องคประกอบการสะทอนคิด คือ ประสบการณ

การศึกษาของนักศึกษา เปนไปตามที่มีการ ระบุวาการสะทอนคิดสรางความหมายจากประสบการณที่เห็น ที่

ไดยิน ที่ไดปฏิบัติ สูการพัฒนาจิตวิญญาณของความเขาใจเชิงลึก หรือถองแทมากขึ้น วิธีการสะทอนคิด : 

รูปแบบการสะทอนคิดประยุกตใชไดทั้งบุคคลหรือกลุม เชน การเขียนบรรยาย (journaling) แสดงถึง

ประสบการณทีผู่เรียนไดรับการมอบหมายใหบรรยายวาไดอะไรกับการศึกษา รวมทั้งผูใหบริการอยางไร ระลึก

ถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหวางการใหบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห

ความกาวหนาของผูเรียนในดานการคิดวิจารณญาณไดอยางดี นอกจากนี้วิธีอื่นๆ เชน การสนทนากลุม  ก็

สามารถใชได อยางไรก็ตามรูปแบบที่พบเสมอทั่วไปคือการเขียนบรรยายหรือพรรณนาภายใตคําถามที่กําหนด 

ซึ่งเปนไปตามหลักการคือ  การสะทอนคิดภายในตนชวยพัฒนาสมรรถนะอารมณของผูเรียนได  ซึ่งจะเปน

รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่จะนําไปสูความเปนแพทยที่เปยมดวยคุณธรรม 
 

13. ขอเสนอแนะ 

จากนโยบายภาควิชาสูนโยบายคณะ 

 



KM – MEDSWU  

14. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  
 

 
 

 
 

 

 

                                                                      
…………………………………………………………………… 

(รองศาสตราจารย นายแพทยนิยม  ลออปกษิณ) 

                                                                      หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส 

 

 

 

 


