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“นโยบายการจัดการความรูของคณะแพทยศาสตร มอ.” *
บรรยายโดย รศ.นพ.กิตติ ลิม่ อภิชาต
เรียบเรียงคําบรรยายโดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน
สวัสดีพวกเราทุกคนครับ ก็เปนความสุขอีกวันหนึ่งที่ไดมาเจอกับพวกเราในวันนี้
สําหรับเรื่อง Knowledge management (KM) นั้น เปนสิ่งที่มนุษยชาติไดทํามาตั้งนานแลว
เพราะตั้งแตมีมนุษย เราก็เริ่มมีการเก็บความรูกันแลว วันนี้จึงจะมาเชิญชวนพวกเราใหมา
ทําความเขาใจกับความหมายของ KM รวมทั้งนโยบายและวิธีการที่คณะแพทยศาสตรจะนํา
KM มาใช ผมคงตองเรียนพวกเราวา เรื่องการจัดการความรู ในคณะแพทยนี้ ยังไมมี
รูปแบบหรือตนแบบที่ดีที่สุด เรานาจะเปนคณะแพทยศาสตรแหงแรก ๆ ที่ตั้งใจวาจะบริหาร
จัดการเรื่องนี้ ใหเปนอยางดีครับ
กอนอื่นคงตองทําความเขาใจกันกอนวา Knowledge Management หมายถึงการ
บริหารจัดการความรูในกลุมคนหรือองคกรนะครับ ทีนี้ความรูของบุคคลแตละคน ทานตอง
จัดการตัวของทานเอง ระบบของคณะจะไมไปจัดการให ถาพวกเราเรียนเรื่อง Knowledge
Management เราจะรูวา ถาตัวเราสามารถจะจัดการความรูของเราได และอยูในรูปแบบที่
ถูกตอง เราจะเกงกวานี้หลายเทา คือการจัดการความรูสําหรับตัวเราเองมันก็ไมงายอยูแลว
แต นี้ ก ารจั ด การความรู ข ององค ก รหรื อ ของหน ว ยงาน ก็ จ ะอาศั ย อะไรบางอย า งซึ่ ง ไม
เหมือนกับตัวเรา นี่คือความหมายของ Knowledge Management คือการจัดการความรูใน
ระดับหนวยงาน ตั้งแตสองคนขึ้นไปนะครับ
ถาถามผมในฐานะที่ผมเปนประธานคณะกรรมการพัฒนาบริหารความรูของคณะ
และเปนคณบดี ผมก็ตองตอบใหไดวาทําไมคณะแพทยถึงตองทํา KM มันเปนแฟชั่นรึเปลา
มันมาแลวเดี๋ยวมันก็จะไป เหมือนกับ Reengineering รึเปลา เมื่อสักประมาณ 10 ปที่แลว มี
คนพูดถึง Reengineering กันมาก แตตอนนี้กลับมีคนพูดถึงนอย แทที่จริงแลว KM เกิด
ตามหลัง Reengineering ในสมัยที่เกิด Reengineering นั้น จะมีการลดคน เรียกวาจาก
องคกรที่มีเปนหมื่นจะลดเหลือระดับพัน
ทําใหเกิดปรากฏการณขึ้นมาในองคกรที่ทํา
Reengineering ก็คือคนสวนหนึ่งในองคกรที่ออกไป เขาไดเอาความรูติดตัวเขาออกไปดวย
* บรรยายใน “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู เลาสูกันฟง” (Knowledge Sharing Day) ของคณะแพทยศาสตร มอ.
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ซึ่งองคกรไมมีตัวแทน พอคนนั้นออกไป แลวองคกรก็จะเกิดความเดือนรอน เพราะวา
ไมไดดักจับความรูเอาไว โดยเฉพาะองคกรที่เปนเอกชน หลาย ๆ แหงก็จะเกิดรวนขึ้นมา จึงมี
ความคิดวา เอะ ! ถาคนที่อยูในองคกรนาน ๆ แลวหายไป ความรูและประสบการณที่เขาทํา
อยูกับองคกร มันจะหายไปดวย องคกรนั้นนาจะขาดทุนมาก เพราะตองไปพัฒนาคนใหม
เขามา จึงเกิดความคิดขึ้นวา ตองพยายามเก็บความรู หรือวาสรางความรูในองคกรขึ้นมาให
ได คณะแพทยศาสตรเรา ถาเปนมนุษยก็กําลังอยูในวัยทํางาน เพราะเรามีอายุประมาณ 30
กวาปแลว เรียกวาเปนวัยที่ active มาก ถามวา
คณะแพทยศาสตรมีความรูอยูในตัว
องคกรมากนอยแคไหน ถาเราสามารถที่จะทําใหองคกรเก็บความรูไวไดมาก เราก็นาจะมี
ประโยชนมากขึ้นนะครับ
คราวนี้ มาดูความหมายของความรูกันกอนวาคืออะไร ความรูแทที่จริงก็คือขอมูลที่
ถูกปรับมาเปนสารสนเทศ และเราเก็บเขามาจดจําเปนความรูเพื่อเอาไวใช สิ่งนั้นก็จะเปน
Knowledge แลวถาเราสามารถที่จะเก็บ Knowledge ไวเพื่อไปปรับใชในสถานการณตาง ๆ
ก็จะกลายเปนปญญาของเรา ซึ่งเหตุการณอะไรเฉพาะหนานั้น เราไมไดเจอบอย ๆ เราก็ตอง
นําความรูทั้งหลายมาปรับใช ก็คือการใชปญ
 ญานะครับ
สําหรับชนิดของความรูนั้น ถาพวกเราไปอานหนังสือดาน Knowledge Management
ก็จะมีเต็มไปหมด ซึ่งผมคงไมพูดลงไปในรายละเอียด
ไมวาเราจะรูวาสิ่งนั้นเรียกอะไร ?
สิ่งนั้นใชอยางไร ?
สิ่งนั้นอยูที่ไหน ?
เราจะไปทําอะไร?
ไปอยางไร?
ที่ไหน ?
เรารูวาใครรูอะไร คนนี้เปนใคร ตําแหนงหนาที่การงานเปนอยางไร อันนั้นก็คือ
ความรูของเราทั้งหมด ซึ่งมันจะมีประโยชนทั้งนั้นไมวันใดก็วันหนึ่ง เพราะความรูแตละเรื่อง
ก็จะมีประโยชนของมันเอง เชนเราควรจะรูวาอะไรควรจะทํากอน อะไรควรจะทําหลัง อะไร
ควรจะทําเมื่อไหร อันนี้เปนความรูที่สําคัญ ความรูที่รูวาจะทําอยางไร คือทักษะในการ
ทํางาน จะเปนสิ่งที่องคกรตองการมากที่สุด คือถาทุกคนมี Know How มันก็จะทําใหงาน
ทุกอยางงายขึ้น ถาสามารถจะรูดวยวา Know Why ทําไมตองทําอยางนั้น ก็จะยิ่งเปนความรู
ที่ดีกวาขึ้นไปอีก ถาเราทบทวนงานเราอยูเรื่อย ๆ วาทําไม เอะ! งานเราทําไมตองทําตาม
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ขั้นตอนที่เราเคยทําอยู บางครั้งเราจะพบคําตอบที่ดีกวานั้น วาแทที่จริงแลว ขั้นตอน 10 ขั้นที่
เราทําอยูทุกวัน มันไมมีประโยชนและเสียเวลาไปใชเหตุ ขั้นตอนที่สําคัญ อาจจะมีอยูเพียง
4-5 ขั้นตอนเอง เราก็จะสามารถลดเวลา ลดขั้นตอนในการทํางานของเราได
ถาเราอานเรื่อง Knowledge Management เราก็จะเจอคําเฉพาะของ KM ในเรื่อง
ชนิดของความรู ก็คือ Explicit Knowledge กับ Tacit Knowledge พวกเราที่เคยฟงอาจารย
วิจารณ ก็จะรูจักคําทั้งสองนี้ คําวา Tacit Knowledge คือความรูที่อยูในหัวของแตละคน
ซึ่งตองพูดหรือตองบอกใหฟงหรือทําใหดูแตเขียนออกมาไมได ถึงเขียนไดแตก็เขียนไดไม
หมด เปนความรูกึ่งทักษะ เปนทักษะเฉพาะตัวเลย เชน ศิลปนสามารถที่จะบรรเลงเพลงหรือ
วาดภาพไดสวยงามมาก เขาอาจจะสอนเราไดวาสีนี้ผสมสีนี้ไดสีนี้ เวลาวาดไป ไดอยางนี้
แต วาดรูปใหสวยเทากันไมได ก็คือ Tacit Knowledge จริง ๆ จะถายทอดไดยากมาก วาคุณ
จะทําอยางไรถึงจะวาดรูปไดเหมือนฉัน จะยากมาก นั่นคือ Tacit ที่แทจริง
ความรูอีกอยางหนึ่งคือ Explicit Knowledge คือความรูที่สามารถเขียนออกมาได
สามารถจะบันทึกได ไมวาจะอยูในรูปแบบไหนก็ตาม และทําใหผูอื่นหรือคนอื่นมาศึกษา
เรียนรูตอได เราเรียกวา Explicit Knowledge ในระดับองคกร องคกรใดก็ตามที่ใช Tacit
Knowledge นอยในการบริหารจัดการ องคกรนั้นก็จะไมคอยซับซอน(Complexity) คือ คน
เกาออกไปคนใหมเขามา ก็ไมมีปญหา เพราะวาทดแทนกันไดงาย เนื่องจากงานที่ทําอยูใชแต
Explicit
Knowledge ซึ่งเรียนรูไดเร็ว แตในทางกลับกันในบางองคกรที่ใช Tacit
Knowledge เปนหลัก และใช Explicit Knowledge นอย องคกรนี้ก็จะลําบากมาก ในแงที่วา
คุ ณ เปลี่ ย นคนเกื อ บไม ไ ด เ ลย เนื่ อ งจากจะเกิ ด ป ญ หาในการทํ า งานทั น ที เพราะ Tacit
Knowledge ที่เกิดขึ้นคือ ทักษะและประสบการณสวนตัวของบุคลากรนั้นถายทอดกันยาก
งานหลายสวนในคณะแพทยศาสตรของเรา จะเปน Complexity คือใช Tacit
Knowledge เยอะ อยางเชน อาจารยที่เชี่ยวชาญในโรคใดโรคหนึ่ง ถาอาจารยคนนั้นหายไป
กวาเราจะสรางอาจารยใหเกงเทากับอาจารยคนเดิม ไมใชเรื่องงาย เพราะหลาย ๆ อยางของ
Tacit Knowledge จะเกิดจากประสบการณที่ทํางานมานาน เรียนรูจากประสบการณที่
เกิดขึ้นในอดีตและเก็บไวอยูในตัวเขาเอง บางทีถึงเขาจะถายทอดใหไวแตก็ถายทอดไดไม
หมด หรือไมสามารถถายทอดไดชัดเจน
คราวนี้ ใ นการบริ ห ารจั ด การความรู ข องคณะแพทยศาสตร เนื่ อ งจากมี ค วามรู
หลากหลายมากอยางที่เรียนแลววา เกือบทุกอยางที่เรามีอยู เรียกวาความรูไดหมดเลยนะครับ
แตความรูที่เราจะนํามาบริหารจัดการในคณะแพทยหรือในหนวยงานของคณะแพทยนั้น
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คณะกรรมการ KM เห็นวาควรจํากัดเพียง 3 เรื่องกอน เพื่อที่จะใหเราสามารถ ทําในประเด็น
เหลานี้ใหมีมรรคผลชัดเจนขึ้นกอน แตไมไดแปลวาถาหนวยงานจะจัดการความรูเรื่องอื่น
นอกจาก 3 กลุมนี้แลวจะผิดกติกานะครับ ผมคิดวาไมไดเปนเชนนั้น แตวาในฐานะของการ
บริหารก็จะขออนุญาตในชวงแรกๆ นั้นจะจํากัดเฉพาะใน 3 กลุมกอน ไดแก
กลุมที่หนึ่ง คือ ความรูที่เกิดจากประสบการณตรงของบุคลากร คือเราตองการที่จะ
เปลี่ยน Tacit Knowledge ที่มีอยูในตัวเขา ใหมาเปน Explicit Knowledge ใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได ก็คือไปเก็บความรูของเขาออกมา แทนที่จะอยูเฉพาะในตัวบุคลากรก็ให
กลายมาเปนความรูที่มีอยูในองคกรดวย
กลุมที่สอง
คือ ความรู และ นวัตกรรมที่เกิดจากการบริหารจัดการ คณะ
แพทยศาสตร มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ เ รี ย กว า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น นวั ต กรรมใหม ข อง
โรงเรียนแพทยหรือของโรงพยาบาล หลายเรื่องทีเดียวนะครับ ทานคงรูวาหองยาของเราเปน
the best ของหองยาในประเทศ ระบบ IT ของโรงพยาบาลที่เราบริหารจัดการที่ OPD
หรือคนไขในก็ตามก็เปนระบบที่ดีที่สุดในประเทศ และยังมีหลายอีกหลาย ๆ ระบบที่ผม คง
พูดไดไมหมด ทานคงรูตัวของทานดีวา ทานเปนแมแบบของประเทศในเรื่องใด ซึ่งผมคิดวา
ความรูในกลุมนี้ เราจะตองพยายามเก็บไวภายในองคกรและตองพัฒนาใหดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
กลุมที่สาม เปนความรูใหมจากภายนอกที่ไดนํามาประยุกตใชในคณะแพทยศาสตร
ซึ่งความรูในโลกปจจุบันนี้ เปนความรูที่เปดกวาง เรามี internet ที่สามารถเขาไปอานความรู
ที่ดีที่สุดในโลกได เปนยุคสมัยที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตรโลกที่เราสามารถจะเขาไป
อานความรูที่เก็บไวในองคกรทั้งโลกเลยที่เขามี web เพราะฉะนั้น ผมคิดวา ถาเราสามารถ
ชักชวนพวกเราใหเกิดความรูสึกวา ถาเรานําความรูที่ดีที่สุดมาปรับใชในองคกรของเราได
องคกรของเราหรือพวกเรา ก็จะพัฒนาไดอยางรวดเร็ว ไมตองไปเสียเวลาเริ่มตนคิดใหม
เพราะหลาย ๆ อยางจะมีคนที่เขาเคยคิด เคยทํา และเคยลองมาแลว เราก็สามารถที่จะเก็บสวน
ดีมาตัดใชไดเลย โดยเฉพาะองคกรทางการแพทยหรือพยาบาล ผมคิดวาความรูใหม ๆ นี่มัน
วิ่งเลยละ มันไมไดเดินเฉย ๆ แตถาเรากลับนิ่งเฉย เราก็จะขาดทุนมาก เพราะความรูมันมีอยู
แลว ถาเราสามารถนํามาใชได ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งกับตัวเราเองและกับองคกรดวย
คําถามวาจะจัดการหรือบริหารอยางไร? วิธีการที่เราเรียกวาการบริหารจัดการความรู
นี่นะ มันจะมีหลาย ๆ มุมมอง เยอะแยะไปหมด อาทิเชน เราตองกําหนดกอนวาเรา
อยากจะรูอะไร คือเราตองเลือกกอนเพราะความรูมันเยอะมาก เราตองเลือกวาเราอยากจะเอา
ความรูเรื่องอะไรมาบริหารจัดการ อันที่สองเราตองเก็บ ดักจับ แลวก็กรอง กรองสิ่งที่มี
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ประโยชนจริง ๆ ถาเราเขาไปใน web เราจะเห็นวาบางเรื่อง จะมีใหอานเปนรอยเปนพัน บาง
เรื่องอานไปก็เสียเวลาเปลา แตถาเรารูจักกรอง รูจักเลือกอาน เราก็จะประหยัดเวลาตัวเอง
นะครับ นอกจากนั้นเราตองเก็บมาเรียงไวเปนหมวดหมู ใหสะดวกหรืองายตอการคนเมื่อ
ตองการจะทบทวนความรูในเรื่องนั้น และที่สําคัญความรูที่เราเก็บไว ตองพยายามหาวิธี
หรือกลไกใหคนที่ตองการจะรู สามารถที่จะเขาไปหาความรูนั้นโดยงาย โดยทั่วไปก็ตองใช
ระบบคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ เพราะวาในสมัยกอนสถานที่จัดเก็บความรูก็คือหองสมุด
ในยุคแรกของ Knowledge Management เกือบสวนใหญจะไปเนนเรื่องจัดเก็บ ทําใหมีการ
เก็บขอมูลเต็มไปหมด จนสุดทายเขารูวาเก็บไปก็เหมือนกับหองสมุด คือไมไดเขาไปอาน
เราไมมีเวลาเขาไปอาน วิธีเก็บอยางนี้ไมนาจะเปน Knowledge Management ที่ดี คือการ
เก็บไวเฉย ๆ ซึ่งไมมีประโยชน เราตองหาวิธีที่ดีกวานี้ ไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม ที่ทําใหมี
การแบงปนความรู สรางบรรยากาศใหมีการพูดคุยกัน ภาษาของปรมาจารยบางทานเขา
เรียกวา socialization ใหได หาทางใหมีคนสองคนหรือมากกวานั้นมาคุยกันใหได เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพราะการคุยกัน เปนวิธีการเดียวที่จะถายทอด Tacit Knowledge นะครับ
อย า งอื่ น มั น อ า นได มั น ดู ไ ด เราต อ งพยายามแพร ก ระจายหรื อ ส ง ต อ ความรู ที่ มี ใ ห ไ ด
โดยเฉพาะถาหนวยงานใดหรือใครคนใดคนหนึ่งในคณะคนพบหรือทําวิธีที่ดีที่สุดอยูแลว
เราตองหาทางเผยแพรหรือสงตอวิธีการทําสิ่งเหลานั้นใหออกไปในทุก ๆ หนวยงานที่มี
ลักษณะงานคลายกันใหได
สิ่งถัดไปก็คือ เมื่อเราไดความรูมาแลวไมวาจะเปนจากหนวยงานเดียวกันหรือจาก
หนวยงานภายนอกก็ตาม จะตองนํามาปรับใชในคณะแพทย เพราะสวนใหญแลวเกือบไมมี
ความรูใดที่จะนํามาใชไดทันที เพราะวาการใชความรูมักขึ้นอยูกับนิสัยใจคอ ขึ้นอยูกับ
วิถีทาง ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมในองคกรดวย ความรูหลายอยางเชนความรูของคณะแพทยที่มีอยู
บางองคกรจะไมสามารถนําไปใชไดเพราะวาวิธีการทํางานไมเหมือนกัน นะครับ ที่สําคัญก็
คือ ถาเราสามารถสรางความรูใหมได ซึ่งคณะแพทยก็สรางความรูใหมมาหลาย ๆ เรื่องแลว
นะครับ ถาเราสามารถสรางความรูใหม
เราก็จะกลายเปนองคกรที่สรางสิ่งดี ๆ ใหกับ
ประเทศ เพื่อจะเปนตนแบบใหเขามาเรียนรูจากพวกเราตอไป
ประโยชนขอหนึ่งของ KM ก็คือการเปลี่ยน Tacit Knowledge ใหเปน Explicit
Knowledge คือการเปลี่ยนความรูที่มีอยูในหัวคน ซึ่งคนอื่นอานไมได เปลี่ยนมาใหคนอื่น
สามารถเรียนรูได ถาถามวา
ทําไมพวกเราหรือคณะแพทยศาสตร หรือโรงพยาบาล
สงขลานครินทร ตองทําหรือควรทํา KM คําตอบก็คือ เพราะทุกองคกรจะมีสวนประกอบ
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เยอะแยะไปหมด ไมวาจะเปน คน, เงิน ,เครื่องมือ,ระบบบริหารหรือวัฒนธรรม แตทั้งหมดนี้
จัดวาคนสําคัญที่สุด คุณจะมีเครื่องมือราคากี่ลานก็ตาม แตถาคนใชเครื่องมือนั้นไมไดเรื่อง
ใชไมเปน คุณก็จะใชประโยชนจากเครื่องมือนั้นไดนอยมาก หรือคุณมีระบบที่ดีมากแตคน
ไมไดเรื่อง งานก็จะไมไดเรื่องไปดวย คราวนี้ในคน ก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดที่ทําให
องคกรประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนความรู ความมุงมั่น ความขยันอดทน ทํางานเปน
ทีมได มีความคิด มีความภักดี และมีอีกเยอะแยะเต็มไปหมด ซึ่งพบวาสิ่งสําคัญที่สุดในคน
ที่มีผลตอความสําเร็จก็คือความรูนั่นเอง เพราะเราแตละคน เวลาทํางานอะไร เราจะทําดวย
ความรู ทักษะ (skill) และประสบการณของเรา
สําหรับประโยชนของการจัดการความรูนั้น ถาเปนองคกรเอกชนก็จะเห็นชัดเจนเลย
คือตองพยายามเก็บความรูจากประสบการณของบุคลากรของเขาใหได เพราะถาคนนั้น
ออกไป องคกรของเขาก็จะขาดทุนมาก ดังนั้นประโยชนขอที่หนึ่งก็คือ ตองเก็บความรูไวใน
หนวยงานหรือองคกรใหได
ขอที่สองก็คือเมื่อมีความรูในการบริหารจัดการที่ดีที่สุดที่ใดที่หนึ่งก็ตาม เราตอง
พยายามใหคนในหนวยงานเรียนรูวิธีนั้นใหดีที่สุด มีคุณภาพที่สุด เพื่อจะใหการทํางานนั้นมี
ขั้นตอนลดนอยลง ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน แลวก็ลดงาน ลดคน ที่ไมจําเปนออกได การ
ลดคนในที่นี้หมายความวา สามารถจะเอาคนที่เหลือ ไปทํางานอยางอื่นได เปนการเพิ่ม
ประโยชนใหกับองคกรนะครับ แลวก็นําความรูใหม ๆ มาปรับใชในองคกรโดยเร็ว ไมใชใช
ความรูที่เกิดขึ้นตั้ง 10 ปแลว กวาเราจะนํามาใชเวลาก็ผานไปตั้ง 10 ป แบบนี้เรียกวาขาดทุน
มากเลยครับ
ขอที่สามก็คือ องคกรสามารถจะนําความรูในอดีตที่เราเก็บเอาไวอยางดี มาชวย
ตัดสินใจ เวลาที่เรามีเหตุการณใด ๆ หรือมีปญหาใด ๆ ก็ตาม ที่จําเปนตองใชความรูมาเพื่อใน
การตัดสินใจ
พวกเราคงเห็นตัวอยางมาเยอะ ในหลาย ๆ หนวยงานที่พบวามีปญหา
บางอยางเกิดขึ้น แลวแกไดสําเร็จ แตไมไดบันทึกไว พอนาน ๆ เขาหรือเราไมอยู ลูกนอง
เราที่อยูถัดจากเราเชนรองหัวหนางาน อาว ! ทําไมเปนแลว เพราะหัวหนาไมไดเก็บความรูที่
ใชแกปญหาในคราวนั้นเอาไวใหสามารถที่จะคนได คนอื่นก็ลืมไปหมดเพราะความรูไดติด
ตัวหัวหนาออกไปแลว ทําใหการตัดสินใจไมมีประสิทธิภาพหรือตองใชเวลานานกวาจะรู
วาวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหานั้น ๆ เปนอยางไร
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ขอที่สี่ก็คือ บุคลากรที่มาอยูใหมในองคกรเรา จะไดเรียนรูสิ่งที่องคกรรูไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหเขาสามารถปรับตัวเขากับองคกรไดอยางวองไว ไมวาจะเปนวัฒนธรรมหรือ
ความรูที่องคกรมี
ขอที่หา ความรูที่องคกรมีอยูจะเปนฐานสําคัญในการที่จะนําความรูนั้นมาพัฒนาให
สูงขึ้นไปอีกขั้น หรือนํามาสรางความรูใหม
ขอสุดทายก็คือ การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ จะนําองคกรไปสูองคกรที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ภาษาทางธุรกิจบอกวาเราจะมีแตมตอเหนือคูแขง คือมี competitive
advantage ที่สําคัญที่สุดก็คือ ผมเชื่อวาองคกรใดก็ตามที่มีความรู แลวบริหารจัดการความรู
ไดอยางดี จะทําใหเราทํางานดวยความรู ทําใหเรามีความภาคภูมิใจและเกิดความสุขใจใน
ที่สุด
สําหรับแพทยและพยาบาล ถาเราสามารถที่จะหาความรูที่ดีที่สุดในโลก มาเปนของ
เรา แลวเราใหความรูนั้นกับผูรับบริการ ผมคิดวาเราจะดีใจมากที่สุดเลยวา สิ่งที่เราทําอยู
ตอนนี้ คุณไดทําสิ่งที่ดีที่สุดที่โลกรู ทําใหเราเกิดความภาคภูมิใจแลวทําใหเราเกิดความสุข
การทํางานของแพทยของพยาบาลหรือของหนวยงานใดก็ตามในคณะแพทย เราก็ทราบดีอยู
แลววาเปนงานหนัก ตองทุมเท ตองตั้งใจและใชเวลาคอนขางเยอะ ถาเราทําใหคนของเรา
ทํางานไดอยางภูมิใจและมีความสุข ผมคิดวาจะทําใหเราใชชีวิตไดอยางคุมคา
มาดูวาเรามีการจัดการความรูมากอนหรือไม จะพบวาสิ่งที่เราทําอยูทุกวันจนเปน
ธรรมชาติก็คือการจัดการความรูนั่นเอง คําถามก็คือแลวทําไมเราจึงตองมาเรียนเรื่องการ
จัดการความรูหรือเรื่อง KM กันอีก กอนตอบคําถามนี้ ผมอยากจะเชิญชวนใหทุกทาน ได
ถามตัวเองดูวา สิ่งที่เราทําอยูทุกวันนี้ เราจะทําใหดีกวานี้ไดหรือไม เราเคยใหคนที่ไปเขา
อบรมที่อื่น มานั่งพูดใหคนที่เหลือฟง แลวเราบันทึกไวเปนเรื่องเปนราวหรือไม คือสวน
ใหญพวกคุณก็กลับมาเลา ทุกคนก็นั่งฟง แตพอฟงเสร็จก็จบกันไป อีกสามเดือนตอมาเมื่อ
ถามวามีใครจําเรื่องนั้นไดไหม จะมีนอยคนที่จําได ดีไมดีคนที่ไปอบรมมาเองก็อาจจะจํา
ไมไดแลวดวยซ้ํา เพราะวาไมมีการเก็บความรูเอาไว ถาเราจะคนใหมก็หาไมไดแลว เพราะ
ไมไดบันทึกและจัดเก็บความรูเอาไวเปนหมวดหมู
คําถามถัดไปก็คือวา ถาคณะแพทยจัดการ Knowledge Management ไปแลว
เมื่อไหรเราถึงจะเรียกวาประสบความสําเร็จ อันนี้คงจะเปนคําตอบสวนตัวของผมเองวา ถา
คณะแพทยสามารถเกิดสิ่งตอไปนี้ขึ้นมาได ผมถือวาเราทําสําเร็จแลว ก็คือหนึ่ง เรามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนประจําจนเปนนิสัย และเปนวัฒนธรรมในการทํางาน ถามีขอนี้ผม
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ถือวาเราจัดสําเร็จแลว ขอสองคือเรามีการสงถายความรูอยูเปนเนืองนิตย อยูเปนประจํา ก็
ถือวาเปนความสําเร็จเชนกัน
CoP (Community of Practice) ก็เปนภาษาใหมของ Knowledge Management เดี๋ยว
คงจะมีคนมาอธิบายตอวาคืออะไรกันแน ถาเราสามารถจะมี CoP หลาย ๆ กลุม และแตละ
กลุม ก็มี กิจ กรรมอย า งสม่ํา เสมอ มีก ารคุย กัน และมี ก ารบัน ทึ ก ออกมาว า มีก ารคุ ย กั น หา
คําตอบเพื่อแกปญหารวมกันได ผมคิดวา ก็นาจะบงชี้ไดวาเราทํา Knowledge Management
นี้สําเร็จ และถาเราเกงกวานั้นอีกก็คือเราสรางความรูใหมใหเกิดขึ้น คือเราอยูดวย Knowledge
Culture
ในตํารา เขาบอกไววาปจจัยของความสําเร็จของการจัดการความรูนั้น จะมีปจจัย
หลายอยางนะครับ เชนมี Leadership มี Strategie รอยแปดนะแลวแตทานจะไปอานจากเลม
ไหน แตหลักสําคัญจะอยูที่ People ก็คือบุคลากรในองคกรนั่นเอง Process ก็เปนอีกสวนหนึ่ง
Technology สวนใหญก็จะเนนเรื่อง IT เรื่องการจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร และสําหรับ
เรื่อง Culture ในคณะแพทยศาสตรของพวกเรา ผมเชื่อวาเราเปนคนที่มีคุณคา เราแสดงให
คนอื่นรูมานานแลววาเราทําเรื่องยาก ๆ หลาย ๆ เรื่องสําเร็จขึ้นได เพราะวาเรามี Culture ที่ดี
มากในการทํางาน เพราะฉะนั้นดวยศักยภาพที่เรามีอยู จึงทําใหผมเชื่อมั่นวาเราสามารถที่จะ
ทําเรื่อง Knowledge Magement นี้ ใหประสบความสําเร็จได
ความรูคือสินทรัพยขององคกรหรือหนวยงาน ก็เหมือนกับความรูในคนแตละคน
นั่นเอง แตเราตองพยายามเปลี่ยนความรูในคนใหกลายเปนความรูของหนวยงาน หรือเรียกวา
Intellectual Capital ในปจจุบันทุก ๆ องคกรก็ยอมรับ หรือรับรูวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของ
องคกร ทุกคนคงรูจักประโยคที่วา “ความรูคืออํานาจ” ดีอยูแลว ผมจึงขอชักชวนใหพวก
เราเปลี่ยนมาเปน “ความรูคืออํานาจขององคกร” พันธกิจของคณะกรรมการ KM ก็คือเรา
ตั้งใจวาภายในสี่ป เราจะเปนตนแบบของการจัดการความรูของคณะแพทยศาสตรในประเทศ
ไทย ผมมีความเชื่อมั่นเชนนั้นนะครับ ขอบคุณครับ.

