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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์ ผู้ดําเนินการอภิปราย กล่าวถึงการ
จัดการความรู้ ว่า บางท่านอาจยังไม่ทราบว่าการจัดการความรู้ คืออะไร ต้ องจัดการอย่างไร การจัดการ
ความรู้ นําไปสู่องค์กรอัจฉริ ยะเพื่อการเรี ยนรู้ ได้ อย่างไร วิทยากรทัง้ 3 ท่าน ได้ ให้ เกียรติมาร่ วมถ่ายทอด
ประสบการณ์ การบูรณาการการจัดการความรู้ในทุกพันธกิจ
ศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวว่า
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลกํ าหนดเรื่ องการจัดการความรู้ (KM) ในยุทธศาสตร์ คณะฯ อย่างเป็ น
ระบบ ตังแต่
้ ปี 2548 และทุกครัง้ ที่มีการปรับยุทธศาสตร์ เรื่ องการจัดการความรู้ ยงั คงอยู่ในยุทธศาสตร์
คณะฯ เนื่องจากคณะฯ เห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนให้ คณะฯ เป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้
คณะฯ เป็ น 1 ใน 4 หน่วยงานนําร่องที่เข้ าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้ในองค์กร” ของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีที่ปรึ กษาคือ Mr.Robert J. Osterhoff และ ดร.บุญดี บุญญากิจ ต่อมาในปี
2550 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีการพัฒนาข้ อคําถามให้ คณะฯ เพื่อประเมินองค์กรซึ่งเป็ นการบูรณา
การระหว่าง KM และเกณฑ์ TQA สิ่งที่ได้ จากการประเมินพบว่าคณะฯ มีการดําเนินการเป็ นกิจกรรม
มากกว่า ซึง่ เป็ นเรื่ องธรรมดาสําหรับองค์กรที่เริ่ มดําเนินการ เมื่อทบทวนแล้ วพบว่าสิ่งที่ดําเนินการไม่ส่งผล
ต่อผลลัพธ์ขององค์กร จึงกลับมาทบทวนว่าทําอย่างไรให้ ความรู้อยู่ในองค์กร และนํามาใช้ ได้ บุคลากรใหม่

ที่เข้ ามา ไม่ต้องเริ่ มต้ นเรี ยนรู้เองทังหมด
้
สิ่งนันคื
้ อต้ องสกัดความรู้จากคนในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ บวก
กับองค์ความรู้ที่มาจากภายนอก สกัดเป็ นความรู้ ที่พร้ อมใช้ แปลว่าองค์กรต้ องมีระบบเกิดขึ ้น คณะฯ จึงมี
แนวคิดสร้ างเป็ นกลยุทธ์การจัดการความรู้ของคณะฯ “Link-Share-Learn”
โดยเริ่ มจาก Learn ทบทวนว่าสิ่งที่ดีของคณะฯ คืออะไร สิ่งที่ยงั เป็ นประเด็นคืออะไร และ Link
เชื่อมคนหรื อความรู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยการตังวง
้ Share แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในลักษณะชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP)
คณะฯ พบว่าการที่ระบุเรื่ อง และชวนผู้เกี่ยวข้ องมาพูดคุยกัน สกัดเป็ นความรู้ และเทียบกับความรู้ภายนอก
เป็ นลักษณะของ CoP style Siriraj ทําให้ เกิดเป็ นแนวปฏิบตั ิ นําไปทดลองใช้ และขยายผล พัฒนาเป็ นองค์
ความรู้ ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ความรู้นนสร้
ั ้ างไม่ยาก แต่สิ่งที่ยากคือการนําความรู้ไปใช้ และทําให้ ดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดเป็ น Learning Organization (LO) ขณะเดียวกัน Organization Learning (OL) ก็จะเกิดขึ ้น
ด้ วย โดย LO จะดําเนินการจนเกิดความรู้ ขึ ้น และนําความรู้นนไปใช้
ั้
ให้ เกิดประโยชน์กบั องค์กร ตอบโจทย์
ตัวชี ้วัดองค์กร ส่วน OL คือการนําความรู้กลับมาใช้ ในชีวิตประจําวัน สองเรื่ องนี ้ต้ องไปด้ วยกัน
คณะฯ มีทีมให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้ านการจัดการความรู้ ภายใต้ การดูแลของรองคณบดี
ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ ทําหน้ าที่เป็ น Catalyst, Collaborator (Integrate) และ Coach โดยคณะฯ มีการระบุ
ความรู้ ที่สําคัญ หาวิธีการสร้ างความรู้ จัดเก็บ ขยายผลความรู้ และติดตามว่าความรู้ นนใช้
ั ้ ได้ จริ งหรื อไม่
ต้ องมีการปรับปรุ งอย่างไร เพื่อให้ มีการต่อยอดความรู้ อย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ไม่ใช่จดั การอะไรก็
ได้ ต้ องใช้ ข้อมูลจริ ง (fact base management) เพื่อหาโอกาสในการพัฒนา และเกิดความรู้ ที่สามารถ
นําไปใช้ ได้ จริ ง ความรู้ นันต้
้ องเป็ นความรู้ ที่ตอบโจทย์องค์กร ทําให้ องค์กรดีขึน้ ซึ่งข้ อมูลมีมาก แต่จะทํา
อย่างไรให้ ข้อมูลกลายเป็ นสารสนเทศ และนํามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กรได้
การสร้ างความปลอดภัยให้ เกิดขึ ้น เป็ นสิ่งที่คณะฯ ตังใจอย่
้
างมาก โดยเป้าหมายใหญ่คือความ
ปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากนันยั
้ งมีการหมุนเวียนของนักศึกษา ความรู้ ที่เกิดขึ ้นจึงต้ องถูก
เก็บเกี่ยว และนําไปต่อยอด เพื่อให้ บคุ ลากรใหม่ที่เข้ ามาทํางานไม่ต้องเริ่ มต้ นจากศูนย์หรื อติดลบจากการ
เรี ยนผิดเรี ยนถูก ดังนันจึ
้ งต้ องทํ าระบบให้ ดี เพื่อป้องกันความผิดพลาด คณะฯ เรี ยนรู้ และบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงเชิงรุ กจากอุบตั ิการณ์ ที่ผ่านมา เช่น เรื่ องแผลกดทับ อาจดูเหมือนเป็ นเรื่ องธรรมดา แต่ผ้ ปู ่ วยมี
ปั ญหาเรื่ องการนอนในระยะเวลานาน ทําให้ มีแผลกดทับ ซึ่งทีมดําเนินการ CoP มีทงผู
ั ้ ้ ปฏิบตั ิ ผู้ร้ ู และทํา
วิจยั แต่อุบตั ิการณ์ ยงั คงสูงขึ ้น จึงมีการปรึ กษาหารื อ ซึ่งพบว่าวิธีการปฏิบตั ิในการประเมินผู้ป่วยมีความ
ยุ่งยาก จึงมีการปรับองค์ความรู้ให้ เหลือเพียงหน้ าเดียว โดยใช้ แนวคิด Siriraj Concurrent Trigger Tools
(SiCTT) ดึงความรู้ สาเหตุของการเกิดแผลกดทับเป็ น 3 แบบ ได้ แก่ ผู้ป่วยที่นอนนาน ผู้ป่วยที่มีอุจจาระ
ปั สสาวะไม่ร้ ู ตัว ทําให้ เกิ ดความชื ้นแฉะของผิวหนัง รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และหาวิธีการจัดการ
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ทําให้ เห็นภาพของการพัฒนา ถอดความรู้ หาข้ อสรุ ป และขยายผลทัง้ โรงพยาบาล ลด variation มีการ
ติดตามตัวชี ้วัด วิเคราะห์ และเกิดโครงการพัฒนาต่อเนื่อง
ประเด็นต่อมาคือการสร้ างความตระหนักของบุคลากรในองค์กร โดยคณะฯ มีการจัดหลักสูตรเพื่อ
สร้ าง safety culture ให้ เกิดขึ ้น ในรุ่นแรกเป็ นการสร้ าง training for the trainer โดยได้ รับความอนุเคราะห์
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการบินไทย และพัฒนาเป็ นหลักสูตรของคณะฯ สิ่งที่เกิดขึ ้นจากการสํารวจ
safety culture ของคณะฯ เมื่อเทียบกับ AHRQ พบว่าเรามีการพัฒนาที่ดีขึ ้น ส่วนทางด้ านการแพทย์
คณะฯ มีการดําเนินการ SiCT plus โดยการนํามาตรฐานคุณภาพต่างๆ เข้ าสู่วงแพทย์ โดยการ Link ทีมที่
ดูแลเฉพาะโรค วิเคราะห์ กระบวนการ และตัวชี ้วัด รวมทัง้ เทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอก ทําให้ เกิ ด
กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ ้น ซึ่งนําไปสู่การรับรองเฉพาะโรค นอกจากนี ้เกิดบรรยากาศการทํางานเป็ นทีม
มากขึ ้น และงานวิจยั เพิ่มขึ ้น
เพื่ อให้ การจัดการความรู้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะฯ ต้ องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และให้ การ
สนับสนุน รวมทัง้ empowerment ให้ อิสระทางความคิด เรี ยนรู้ การปรับปรุ งงาน ส่งเสริ มการพัฒนา และ
การมีวินยั คุณสมบัติที่สําคัญของบุคลากรคือ การตังใจเรี
้ ยนรู้เพื่อความเป็ นเลิศ มีความเป็ นทีม ไม่ยึดติด
กับรูปแบบ เปิ ดอิสระทางความคิด มีการแลกเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ เพราะวิสยั ทัศน์จากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถ
เกิดขึ ้นได้ ต้ องเกิดจากทุกคน เข้ าใจและไปด้ วยกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์ กล่าวโดยสรุปว่าจากการดําเนินการ
ของคณะฯ ทําให้ ได้ ประโยชน์ทงั ้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยปลอดภัย และคนทํางานมีความสุข เข้ าใจกันมากขึน้
จากการสํารวจพบว่าองค์กรมีความรู้มากมาย ต้ องเปลี่ยนความคิดของเราว่า “ความรู้ เป็ นของส่ วนรวม
ความรู้ ไม่ เ ป็ นของใคร ความรู้ ต้ อ งแบ่ งปั น” ซึ่ง เรามี โอกาสรวมกลุ่ม และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ได้ ง่ า ย
เพื่อองค์กรจะพัฒนามากขึ ้น
ช่วงต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริ ญญา
กล่า วถึ ง กระบวนการในการใช้ การจัด การความรู้ ในฝ่ ายการศึกษา เพื่ อ นํ า ไปสู่ก ารรั บ รองมาตรฐาน
การศึกษาว่า การพัฒนาเพื่อให้ องค์กรเติบโต ความสําคัญอยู่ที่ “คน” การทําให้ เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
คนเป็ นสิ่ ง สํ าคัญ ถ้ า บุคลากรทุกระดับ พร้ อมที่ จ ะเรี ยนรู้ องค์ กรจะประสบความสํ าเร็ จ ทํ า อย่า งไรให้
บุคลากรเป็ นคนที่ ใฝ่ เรี ยนรู้ มี ความเป็ นครู ใช้ การสอบในการประเมินพฤติกรรมนักศึกษา ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และเทียบเคียงกับสถาบันหรื อหลักสูตร เป็ นการใช้ กลยุทธ์ Link-Share-Learn
อย่างไม่ร้ ูตวั
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ยกตัวอย่างการใช้ กลยุทธ์ Link-Share-Learn ในฝ่ ายการศึกษา เช่น Link: Policy, Standard,
expert เริ่ ม จากการมี นโยบาย ช่วงแรกอาจต้ องใช้ น โยบายในการรวมกลุ่มคน และใช้ ม าตรฐานในการ
ดํ าเนิ น การ เช่น มาตรฐาน WFME และรวมกลุ่ม บุคลากรที่ เ ก่ง และมี ค วามเชี่ ยวชาญ จึ ง ทํ าให้ การ
ดําเนินการเห็นผล
Share: Training, Meeting, Conference ต้ องมีการรวมตัวของกลุ่มคน อาจใช้ วิธีการ train
ประชุม หรื อการประชุมใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้ ผ้ อู ื่นได้ นําไปใช้
Learn: Assessment, KPI, Benchmark ต้ องมีการประเมิน ติดตามตัวชี ้วัด และเทียบเคียงเพื่อให้
เกิดการพัฒนา
ทางฝ่ ายการศึกษา ให้ ความสําคัญกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนต้ องมีความสุข แต่จะตามใจผู้เรี ยนอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้ องคํานึงถึงผู้รับบริ การด้ วย ถ้ าผู้เรี ยนมีความสุขแต่ผ้ ปู ่ วยไม่ปลอดภัย ถือว่าไม่ประสบความสําเร็ จ
นอกจากนี ้บุคลากรที่ให้ การดูแลนักศึกษาต้ องมีความสุข พร้ อมบริ การบัณฑิตศึกษา ที่สําคัญคือศิษย์เก่า
จะเป็ นผู้ที่ส่งต่อข้ อมูล และทําให้ มีบณ
ั ฑิตเข้ ามาศึกษา หากไม่มีกลุ่มศิษย์เก่า ไม่มีผ้ เู รี ยน ถึงหลักสูตรจะดี
อย่างไรก็ไม่มีความหมาย
ตามมาตรฐานหลัก สูต ร WFME มี จุดเน้ น เรื่ อ งหนึ่ง คื อ เรื่ องของคน ทํ าอย่างไรให้ ค นเก่ง ดี มี
ความสุข มีความสามารถ และมี competency สิ่งแรกที่เรา Link คือ นโยบาย ศาสตราจารย์ แพทย์ หญิง
สุวรรณี สุรเศรณี วงศ์ เป็ นผู้ผลักดันมาตรฐานดังกล่าวไปยังแพทยสภา ทําให้ มีนโยบายกลับมาว่าทุก
หลักสูตรต้ องผ่านมาตรฐาน WFME โดยเรามีเกณฑ์มาตรฐานให้ ศกึ ษา และมีผ้ เู ชี่ยวชาญ เพราะฉะนันต้
้ อง
ฝึ กคน ทําให้ เห็นถึงประโยชน์ ซึ่งปั จจุบนั มีการเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับ non-technical skill เพื่อสร้ างบัณฑิต
ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้รับบริ การ ผู้รับบริ การ ผู้เรี ยน และผู้สอนมีความสุข เรามีการส่งเสริ มความรู้
ความสามารถของผู้ส อนในด้ านต่างๆ มี การประเมิน ความพึง พอใจ จากผลการสํ ารวจพบว่า มี ความ
แตกต่างกันในเรื่ องผลการประเมิน จึงเกิ ดการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน หลักสูตรที่ได้ คะแนนความพึงพอใจดี เป็ น
ต้ นแบบในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ หลักสูตรที่ได้ คะแนนรองลงมา ไปศึกษาดูงานในหลักสูตรที่คะแนนดีกว่า
มีการพัฒนาร่วมกัน จนภาควิชานันได้
้ คะแนนเพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ฝ่ ายการศึกษามีการดําเนินการร่วมกับต่างประเทศในการเรี ยนการสอน เพื่อทํา Double
degree โดยร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ ไต้ หวัน ญี่ปนุ่ ออสเตรเรี ย และล่าสุดที่ประเทศอังกฤษ ทําให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทงผู
ั ้ ้ เรี ยนและผู้สอน พัฒนาคนและสร้ างคุณค่า ทําให้ องค์กรก้ าวหน้ าอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
“ความสามารถของคนต้ องมีความสามารถ unlearn และ relearn เรื่ องบางเรื่ องต้ องเรี ยนซํ้า
เราต้ องพร้ อมที่จะเริ่มใหม่ และเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์ กล่าวโดยสรุปว่าการจัดการคนในฝ่ าย
การศึกษา ไม่มีการสัง่ การ แต่สร้ างคนผ่าน Link-Share-Learn ให้ คณ
ุ ค่าของคนเพื่อพัฒนางาน
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจยั กล่าวถึงบริ บทของการวิจยั ว่า
การสร้ างเป็ นสิ่งที่ทําได้ ดี แต่สิ่งที่ท้าทายคือการนําไปใช้ เนื่องจากคนส่วนมากไม่อยากเปลี่ยนวิธีการทํางาน
ของตนเอง การเปลี่ ยนแปลงต้ องใช้ แรงผลักดันพอสมควร จําเป็ นต้ องมี ส่วนกลางของคณะฯ ซึ่งคณะฯ
ให้ ความสําคัญ และเป็ นผู้ผลักดัน ซึง่ ปั จจุบนั เรามีร้านฉลาดคิด ที่เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
งานวิจยั อาจจะไม่ได้ ใช้ วงกว้ าง เพราะงานวิจยั ประเภทนี ้จะค่อนข้ างจําเพาะต่อกลุม่ บุคคล
มุม มองในการทํ า วิ จัย คาดว่ า อี ก ไม่กี่ ปีข้ า งหน้ า การรั ก ษาโรคมะเร็ ง จะมี ค วามก้ า วหน้ ามาก
การวิจยั ต้ องก้ าวไปให้ ทนั ทังด้
้ านการวิเคราะห์ เนื่องจากหลังจากผ่าตัด อาจมีการถอดรหัสนําเนื ้อเยื่อไปใส่
ในหนูหรื อปลา เลี ้ยงในห้ องทดลองและทดสอบยา การเก็บฐานข้ อมูลเป็ นสิ่งสําคัญในอนาคต
ที่ผ่านมางานวิจยั ถูกนําไปต่อยอดในงานประจําหลายด้ าน เช่น การวิจยั HIV ในเด็ก ป้องกันการ
ติดเชื ้อจากแม่สลู่ กู มีการให้ ความรู้กบั ประชาชน สร้ างระบบการทํางานวิจยั เพื่อให้ สามารถใช้ ได้ จริง
การจัดการความรู้ในฝ่ ายวิจยั มีสองส่วน คือ ความรู้เรื่ องการทําวิจยั การทําวิจยั ที่เป็ นความรู้เฉพาะ
สามารถหาได้ จากทังบุ
้ คคล และเอกสารต่าง ๆ ความรู้ที่เป็ นกระบวนการ สถิติเกี่ยวกับการวิจยั นักวิจยั ที่
สนใจสามารถหาความรู้ ได้ และอีกส่วนหนึ่งเป็ น Tacit knowledge หรื อ people skill เช่น ทํางานวิจยั
อย่างไรไม่ให้ ทะเลาะกัน เรื่ องการขอ consent form ในแต่ละบุคคล การแก้ ไขอุปสรรคหน้ างาน จัดการ
กระบวนการอย่างไร ซึง่ การทําวิจยั เรื่ องคนอาจจะมีผลมากกว่าเรื่ องค่าใช้ จา่ ยหรื อขันตอนการวิ
้
จยั อื่น ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ กล่าวโดยสรุปว่าการสร้ างองค์ความรู้
อุป สรรคอยู่ที่ ค น ถ้ ารั ก กัน ช่ วยเหลื อ กัน องค์ ค วามรู้ ที่ ทํ า ควรแบ่ง ปั น และเป็ นองค์ ค วามรู้ เพื่ อ ผู้ป่ วย
เราสามารถใช้ การจัดการความรู้ เพื่อสร้ างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ของเราได้
สุดท้ ายวิทยากรทุกท่านเชิญชวนให้ บคุ ลากรเห็นความสําคัญและนําการจัดการความรู้ไปใช้
ศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร กล่าวว่าการจัดการความรู้เป็ นเครื่ องมือ
ที่ช่วยพัฒนาคน ต่อยอดความคิด ความรู้ และประสบการณ์ เริ่ มจากตัวเราเอง เขียนขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
มีทกั ษะหลายเรื่ องที่เราควรถ่ายทอดเพื่อให้ การทํางานต่อเนื่อง ให้ คนอื่นทํางานแทนเราได้ เรามาเป็ นพี่
เลี ย้ งให้ เ ขา พลัง ของสิ่ ง นี ค้ ื อ เราช่ ว ยพัฒ นาคน ทํ า อย่า งไรให้ ค นดี คนเก่ ง เพื่ อ ไปพัฒ นางาน แล้ ว โต
ไปด้ วยกัน คุณค่าทางใจจะเกิดขึ ้น เพราะเราทํางานเป็ นทีมไปด้ วยกัน
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รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร กล่าวว่าการพัฒนาคน สร้ างคุณค่า เริ่ มจาก
ตัวเอง เอาความรู้ ไปถ่ายทอด เรื่ องการศึกษา เราต้ องสอนใครบางคน และถูกใครบางคนสอน เราอายุ
มากขึน้ ถ้ าเราไม่ อยู่ องค์ ค วามรู้ จะไปต่อ อย่า งไร เหมื อ นเราอยู่ใ นโรงละคร วัน นี เ้ ราอาจอยู่ข้ า งหลัง
แต่วันดีคืนดีเรามาอยู่ข้ างหน้ า ละครที่ เราดูจะเป็ นละครที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต องค์กร
สามารถดําเนินต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประเสริ ฐ เอื้อวรากุล กล่าวว่าวิจยั ไม่ใช่เรื่ องยาก ทุกท่านมีความตังใจ
้
ให้ การดูแลผู้ป่วยให้ ดีขึ ้น การทํ าวิจยั เฉพาะเรื่ อง เป็ นประโยชน์ ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างน้ อยใน
หอผู้ป่วยของเรา สามารถผลักดันให้ ใช้ งานได้ ทนั ที การสร้ าง CoP ก็มีในวง R2R แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากผู้ที่
ทําได้ ดี การวิจยั เป็ นการคิดเรื่ องใหม่ ๆ มีความสุขอยู่เสมอ ช่วยกันคิด หาทางแก้ ไขร่วมกัน แล้ วเราจะได้
เห็นเรื่ องสนุก
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วิทยากรและผู้ดาํ เนินการอภิปราย (จากซ้ ายไปขวา)

คุณปารวี สยัดพานิ ช
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งดวงมณี เลาหประสิ ทธิ พร
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประเสริ ฐ เอือ้ วรากุล
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ถาวรชัย ลิ้ มจิ นดาพร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตรี ภพ เลิ ศบรรณพงษ์

รองหัวหน้ างานจัดการความรู้
ผู้ดําเนินการอภิปราย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริ ญญา
ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้ดําเนินการอภิปราย

ผู้บันทึกบทเรียน
นางสาววิจิตรา นุชอยู่
ผู้ตรวจทานบทเรียน นายเอกกนก พนาดํารง
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