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ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

 

1. นาง อรปภา  สุธรรมยอง   ผูจ้ดัการความรู้ (KM   Manager) 
2. นาง ชวะรา  เทียมสงวน   คุณอ านวย ( Facilitator)  
3. นาง ณฐักฤตา ทองสีม่วง   คุณลิขิต (Note Taker) 
4. นางสาว ศิริพร ไชยทิพย ์  คุณกิจ 
5. นาง หทยันุช  เกิดเทวา   คุณกิจ 
6. นางสาว วภิาพร  ลดหวัน่   คุณกิจ  

 

   1. หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยหน่วยงานศูนยรั์บผูป่้วยใน มีหนา้ท่ีจดัสรรเตียงนอนโรงพยาบาล ในแต่ละวนัมีผูป่้วยจ านวนมาก
นอ้ยแตกต่างกนั ประกอบกบัเตียงโรงพยาบาลมีจ านวนจ ากดั ส่งผลใหใ้นบางวนัมีผูป่้วยจ านวนมากมานอน
โรงพยาบาล แต่เน่ืองดว้ยศูนยรั์บผูป่้วยใน มีสถานท่ีคบัแคบ ท าใหไ้ม่สามารถรองรับผูป่้วยและญาติไดท้ั้งหมด 
หลายคนตอ้งยนืรอในแผนก และดา้นนอกแผนก เพราะมีท่ีนัง่ไม่เพียงพอ ท าใหเ้รียกหาผูป่้วยไม่พบ และเกิด
การร้องเรียนไม่พึงพอใจ 
 หน่วยงานจึงไดมี้การน ามาพูดคุยเพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อใหผู้รั้บริการ
ท่ีท่ีนัง่ระหวา่งรอท่ีนอน ลดขอ้ร้องเรียน และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ 
 
   2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บริการท่ีท่ีนัง่ระหวา่งรอท่ีนอน 
  2. เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บการอ านวยความสะดวก 
 3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
 
 
 

 
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ศูนย์รับผู้ป่วยใน 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เร่ือง...มีท่ีนัง่ ระหวา่งรอท่ีนอน 
วนั/เดือน/ปี ทีจั่ดการความรู้ 22 สค. 2561 

 

แบบฟอร์มการจัดการความรู้ 
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   3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั     
 1. ผูรั้บริการท่ีท่ีนัง่ระหวา่งรอท่ีนอน 
  2. จ านวนขอ้ร้องเรียนลดนอ้ยลง 
 3. อตัราความพึงพอใจของผูรั้บผูรั้บบริการ >80% 
 
 
      4. วธีิการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Success Story Telling (SST)   (กรณีเลือกขอ้น้ีใหใ้ส่ขอ้มูลตามตารางขอ้ 5.1) 
  The World Cafe  (กรณีเลือกขอ้น้ีใหใ้ส่ขอ้มูลตามตารางขอ้ 5.2) 

 
 
 

      5. กระบวนการจัดการความรู้  (Share & Learn) 
5.1 Success Story Telling (SST) 
 

ผู้เล่าเร่ือง 
(Narrator) 

เหตุการณ์ 
(Context) 

เทคนิค/วธีิการ 
(Action) 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้รับ 
(Result) 

    

    

    

    

    
 

5.2 The World Cafe 
 

ผู้เล่าเร่ือง 
(Narrator) 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(Share & Learn) 

เทคนิค/วธีิการ 
(Action) 

นางสาวศิริพร  ไชยทิพย ์ 1. ผูป่้วยมารับบริการในเวลาเดียวกนั 
2. ผูป่้วยรีบมา เพราะกลวัไม่ไดเ้ตียงนอน รพ.  
3. ผูป่้วยมีญาติมาหลายคน 

1. ใหค้  าแนะน าช่วงเวลาใหบ้ริการ
ผูป่้วยตั้งแต่วนัท่ีมาจองหอ้ง 

2. ช้ีแจงแนวทางการจดัคิวตามล าดบั
ท่ีจองเตียง 

3. กรณีมาหลายคน ใหส่้งตวัแทนรอ
ดา้นในห้อง หากท่ีนัง่ไม่พอ 
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ผู้เล่าเร่ือง 
(Narrator) 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(Share & Learn) 

เทคนิค/วธีิการ 
(Action) 

นางอรปภา  สุธรรมยอง 1. นดัผูป่้วยมานอน รพ. วนัเดียวกนัหลายราย 
2. ไม่สามารถยนืยนัการไดเ้ตียงล่วงหนา้ได ้
3. ไม่ทราบสถานะเตียงล่วงหนา้ 

1. อธิบายขอ้จ ากดัในการรับรู้จ านวน
เตียงวา่ง 

 
นางชวะรา  เทียมสงวน 1. ผูป่้วยตอ้งหาท่ีนัง่รอ ซ่ึงอยูไ่กลท าใหเ้รียก

ผูป่้วยไม่พบ 
2. ไม่มีช่องทางเดินออกไปเรียกหาผูป่้วย 

ใหผู้ป่้วยและญาตินัง่รอบริเวณเกา้อ้ี
ดา้นนอกหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง เม่ือถึง
คิว เจา้หนา้ท่ีจะโทรศพัทแ์จง้ รปภ.

ดา้นหนา้ช่วยเรียกผูป่้วย 
นางหทยันุช  เกิดเทวา 1. Ward รอเวน้ช่วงรับผูป่้วยนาน ท าใหมี้การ

นัง่รอเตียงนาน ท่ีนัง่ไม่เพียงพอ 
2. จ านวนเตียงวา่งไม่เพียงพอ  
3. รอเตียงผูป่้วยกลบับา้น 

ใหข้อ้มูล/ค าแนะน ากบัผูป่้วยและญาติ
ในการรอนอน รพ. 

นางสาววภิาพร  ลดหวัน่ 1. สถานท่ีคบัแคบ ท่ีนัง่ไม่เพียงพอ 
 

ใหผู้ป่้วยและญาตินัง่รอบริเวณเกา้อ้ี
ดา้นนอกหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง 

 
 
6.สรุปความถี่ (ข้อมูลทีไ่ด้มาจากข้อ 5.1 หรือ 5.2) 
 

เร่ือง จ านวนความถี่ 

นดัผูป่้วยมานอน รพ. วนัเดียวกนัหลายราย 3 

ไม่ทราบสถานะเตียงล่วงหนา้ 2 

สถานท่ีคบัแคบ ท่ีนัง่ไม่เพียงพอ 2 

 
7. Key Success Factor (ปัจจยัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจดัการความรู้ในขอ้.6                          
(โดยเรียงจากความถ่ีท่ีไดจ้ากขอ้ 6 จากความถ่ีมากสุดไปหานอ้ยสุด)   

1. ใหผู้ป่้วยและญาตินัง่รอบริเวณเกา้อ้ีดา้นนอกหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง เม่ือถึงคิว เจา้หนา้ท่ีจะ
โทรศพัทแ์จง้ รปภ ดา้นหนา้ช่วยเรียกผูป่้วย 

2. ใหข้อ้มูล/ค าแนะน ากบัผูป่้วยและญาติในการรอนอน รพ. 
3. อธิบายขอ้จ ากดัในการรับรู้จ านวนเตียงวา่ง 
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8. นวตักรรมหรือส่ิงทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลกัฐาน)  
                คู่มือ    
   แผน่พบั      เอกสารค าแนะน ากบัผูป่้วยและญาติ 
 และ   มีการเผยแพร่ความรู้ผา่นโปรแกรมหรือระบบต่างๆ..เม่ือวนัท่ี..(ระบุ).................................  
เพือ่การตรวจสอบ (พร้อมปร้ินเอกสารแนบ หนา้ website KM หน่วยงานมาดว้ย)  
 
9. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
 จากผลการด าเนินการพบวา่จ านวนขอ้ร้องเรียนเร่ืองไม่มีสถานท่ีนัง่รอนอนโรงพยาบาลลดนอ้ยลง 
ผูรั้บบริการมีท่ีนัง่รอ ระหวา่งข้ึนชั้นนอน รพ. โดยนัง่รอท่ีร้านกาแฟ ดา้นหนา้แผนก มีระบบติดตามหาผูป่้วย
และญาติท่ีไปนัง่รอยงัสถานท่ีต่างๆไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  
  
10. สรุปผลการน าเทคนิคไปปฏิบัติใช้ 
 ผูรั้บบริการมีท่ีนัง่รอ นอน รพ. และจ านวนขอ้ร้องเรียนลดนอ้ยลง ผูป่้วยมัน่ใจในระบบการจดัสรร
เตียง ทั้งน้ี ยงัคงตอ้งติดตามผลการจดัการความรู้ต่อไป เพื่อปรับปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมใหดี้ยิง่ข้ึน หรือ ตาม
ความเหมาะสม 
 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านสามารถน าองคค์วามรู้ไปพฒันาหน่วยงานของท่านไดอ้ยา่งไร 
- มีบริการแจง้ผลการจองเตียง ผา่นทางแอพพลิเคชัน่  

 
2. ท่านสามารถน าองคค์วามรู้ไปพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งไร 

- พฒันาระบบการจดัสรรเตียง การจองเตียง และการใหบ้ริการสถานท่ีนัง่รอ 
-   พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งแต่ละหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดผลลพัธ์การบริการท่ีดีข้ึน 
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12. ภาพประกอบการท ากจิกรรม  
 

 
 
 

-----------------------------------------------------
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                                                          .................................................................... 
                                                                                   (ลงช่ือ.นางชวะรา  เทียมสงวน) 
                                                                       หวัหน้างานสร้างเสริมสขุภาพและศนูย์รับผู้ ป่วยใน
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