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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. นางสาว หทยันุช  เกิดเทวา  คุณกิจ 
6. นางสาว วภิาพร  ลดหวัน่   คุณกิจ  

 

   1. หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยหน่วยงานศูนยรั์บผูป่้วยใน มีหนา้ท่ีรับจองเตียงกรณีตอ้งการโยกยา้ยเตียง  
  เช่น  

- จาก Ward สามญั ไป Ward พิเศษ,ไป Ward สามญัอ่ืน หรือ ไป ICCU 
- จาก Ward พิเศษ ไป Ward พิเศษอ่ืน,ไป Ward สามญั  หรือ ไป ICCU  
- จาก ICCU ไป Ward พิเศษหรือไป Ward สามญั 

  เพื่อใหศู้นยรั์บผูป่้วยในไดบ้ริหารจดัสรรคิวเตียงไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามล าดบัและถูก
สาขา จึงไดมี้การปรึกษาหารือในหน่วยงานเก่ียวกบัการโยกยา้ยเตียงเพื่อใหแ้ต่ละ Ward ไดป้ฏิบติัและท า
ตาม Flow การยา้ยเตียงท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากในบาง Ward ยงัคงมีการจองเตียงกนัเองโดยไม่ไดจ้องเตียงผา่น
ศูนยรั์บผูป่้วยใน ท าใหเ้กิดปัญหาในการจดัสรรคิวเตียง ดว้ยศูนยรั์บผูป่้วยในจะตอ้งดูและจดัสรรอตัรา
จ านวนเตียงวา่ง หากหนา้จอมีเตียงวา่ง แต่เม่ือโทรไปท่ี ward ก็ไดมี้การจองเตียงกนัเองระหวา่ง Ward โดย
ไม่ไดจ้องยา้ยเตียงผา่นศูนยรั์บผูป่้วยใน จึงไดมี้การจดัท า Flow การโยกยา้ยเตียงข้ึนมา 
   2. วตัถุประสงค์ 
  เพื่อใหบุ้คลากร และ Ward ต่างๆ ไดโ้ยกยา้ยเตียงถูกตอ้งตรงตามสาขา และเพื่อใหศู้นยรั์บผูป่้วยไดจ้ดัสรรคิว
เตียงยา้ยไดถู้กตอ้ง 

 

 
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ศูนย์รับผู้ป่วยใน 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เร่ือง..ขั้นตอนการโยกยา้ยเตียงผูป่้วยไป Ward ต่างๆ 
วนั/เดือน/ปี ทีจั่ดการความรู้ 23 เมย.2562 

 

แบบฟอร์มการจัดการความรู้ 
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   3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั     
 บุคลากร และ Ward  ปฏิบติัและจองคิวยา้ยเตียงถูกตอ้งตาม Flow การยา้ยเตียง 
 
      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 ์ แต่ละ Ward จะโทรไปจองเตียง Wardท่ีจะ
ยา้ยเอง 

Ward จองเตียงยา้ยผา่นศูนยรั์บผูป่้วยใน 

นางอรปภา  สุธรรมยอง แพทยโ์ทรไปจองเตียงยา้ยเอง หากแพทยต์อ้งการยา้ยผูป่้วย  ใหแ้จง้ศูนยรั์บ
ผูป่้วยใน 

นาง ณฐักฤตา ทองสีม่วง เจา้หนา้ท่ีแต่ละ Ward ไม่ทราบขั้นตอน
ปฏิบติั การยา้ยเตียง 

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตาม Flow 

นางสาวหทยันุช  เกิดเทวา บางเคสท่ีอยูเ่ตียงสามญัเป็นญาติเจา้หนา้ท่ี 
เจา้หนา้ท่ีจะจองยา้ยพิเศษท่ี Ward เอง 

จองเตียงยา้ยผา่นศูนยรั์บผูป่้วยใน 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตาม Flow 

นางสาววภิาพร  ลดหวัน่ Ward จองยา้ยกนัเอง สถานะท่ีศูนยรั์บ
ผูป่้วยในเตียงวา่ง แต่ท่ี Ward เตียงเตม็/มี

ช่ือจาก Ward อ่ืนจองยา้ยแลว้ 

จองเตียงยา้ยผา่นศูนยรั์บผูป่้วยใน 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตาม Flow 
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ผู้เล่าเร่ือง 
(Narrator) 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(Share & Learn) 

เทคนิค/วธีิการ 
(Action) 

นางชวะรา  เทียมสงวน ยงัไม่มี Flow การปฏิบติัเม่ือตอ้งการ
โยกยา้ยเตียง 

จดัท า Flow การโยกยา้ยเตียง โดยใหทุ้ก
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการท า 

 
 
 
6.สรุปความถี่ (ข้อมูลทีไ่ด้มาจากข้อ 5.1 หรือ 5.2) 
 

เร่ือง จ านวนความถี่ 

1. Ward จองยา้ยกนัเอง สถานะท่ีศูนยรั์บผูป่้วยในเตียงวา่ง แต่ท่ี Ward เตียงเตม็/
มีช่ือจาก Ward อ่ืนจองยา้ยแลว้ 

3 

2. แพทยโ์ทรไปจองเตียงยา้ยเอง 2 

3. เจา้หนา้ท่ีแต่ละ Ward ไม่ท าตาม Flow การยา้ยเตียง 2 

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

แพทย ์และ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตาม Flow โดยจองเตียงยา้ยผา่นศูนยรั์บผูป่้วยใน 
 

8. นวตักรรมหรือส่ิงทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลกัฐาน)  
                คู่มือ   / เอกสาร Flow การโยกย้ายเตียง 
   แผน่พบั      เอกสารค าแนะน ากบัผูป่้วยและญาติ 
 และ   มีการเผยแพร่ความรู้ผา่นโปรแกรมหรือระบบต่างๆ..เม่ือวนัท่ี..(ระบุ).................................  
เพือ่การตรวจสอบ (พร้อมปร้ินเอกสารแนบ หนา้ website KM หน่วยงานมาดว้ย)  
 
9. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
 หลงัจากไดจ้ดัท า Flow  แต่ละหน่วยงานไดน้ าไปใช ้ตอนน้ีอยูร่ะหวา่งการปฏิบติัตาม Flow การยา้ย
เตียง  
 
10. สรุปผลการน าเทคนิคไปปฏิบัติใช้ 
 อยูร่ะหวา่งการน า Flow การโยกยา้ยเตียงไปปฏิบติั ยงัคงมีการติดตามผลการปฏิบติัของแต่ละ Ward 
เพื่อใหป้ฏิบติัให้ตรงตาม Flow เดียวกนั 
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11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านสามารถน าองคค์วามรู้ไปพฒันาหน่วยงานของท่านไดอ้ยา่งไร 

- มีแนวทางในการโยกยา้ยเตียงท่ีชดัเจน และ มี Flow การยา้ยเตียงตามล าดบั
ขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง  

- หน่วยงานไดป้ฏิบติัตาม Flow 
2. ท่านสามารถน าองคค์วามรู้ไปพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งไร 

- น าไปใชใ้นการพฒันาหน่วยงานเพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัตาม Flow 
- พฒันาการจดัสรร บริหารคิวเตียงยา้ย ตามสาขา 
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12. ภาพประกอบการท ากจิกรรม 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร Flow การโยกย้ายเตียง 
..\..\Flow การโยกย้ายเตียง\Flow การโยกย้ายเตียง Ward.pdf 

 
 
 
 

../../Flow%20การโยกย้ายเตียง/Flow%20การโยกย้ายเตียง%20Ward.pdf


KM - MSMC  

 
 

                                                                  
                                                          .................................................................... 

                                                                                   (ลงช่ือ.นางชวะรา  เทียมสงวน) 
                                                                       หวัหน้างานสร้างเสริมสขุภาพและศนูย์รับผู้ ป่วยใน
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