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2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. นางสาว รวิภา คงศิลป์ ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
2. นางสาว สุนันทา ศรีสวัสดิ์ คุณอ านวย ( Facilitator)  
3. นางสาว ธันยพร จิวประสาท คุณลิขิต (Note Taker) 
4. พญ.ปภานุช ชัยวิรัตนะ คุณกิจ 
5. พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา คุณกิจ 
6. นางสาว สุภานัน สุทธินาค คุณกิจ 
7. นางสาว จิตรดา ผ่องกุหลาบ คุณกิจ 
8. นางสาว สุริยาพร แดงนวล  คุณกิจ 
9. นาย ตุลยวิทย์ พุฒซ้อน  คุณกิจ 
10. นางสาว นววรรณ เจริญสุข  คุณกิจ 
11. นางสาว รวีวรรณ ชาวสามหน่อ คุณกิจ 
12. นางสาว วิลาวัลย์ ฤาชัย คุณกิจ 
13. นาง จุฬาลักษ์ ณ ล าปาง คุณกิจ 
14. นางสาว ณัฐจีรา เลาะกลาง คุณกิจ 
15. นาง สุปดี โนนสิงห์  คุณกิจ 
16. นาง ยุพา มณีวงศ์ คุณกิจ 
17. นาง เสาวลักษณ์ วรรณวิชิต คุณกิจ 
18. นางสาว ศรีสุรางค์ เพ็ญธัญกิจ คุณกิจ 
19. นางสาว สุนันทา รักสนิท คุณกิจ 

1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

เรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ 17 พฤษภาคม 2562 

แบบสรุปการจัดการความรู้
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3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมีหลากหลายแผนกในหน่วยงาน ทั้งห้องตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                   

แผนกกายภาพบ าบัด แผนกกิจกรรมบ าบัด แผนกกายอุปกรณ์ และห้องนวดแผนไทย ซึ่งในแต่ละแผนกย่อยจะได้รับ
การส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานอ่ืนมารับการรักษาหรือส่งปรึกษาผู้ป่วย แต่ในการส่งต่อผู้ป่วยนั้น มักเกิดข้อผิดพลาด คือ 
ส่งมาผิดแผนก ท าให้เกิดความล่าช้า ความวุ่นวายและอาจจะผลต่อความไม่พอใจของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการได้ 
ซึ่งอาจจะเกิดข้อร้องเรียนในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงเกิดเป็นแนวความคิดที่จะลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น                
ท าให้การท างานสามารถท าได้อย่างราบรื่นไม่มีข้อผิดพลาดและ ข้อร้องเรียนในอนาคต 

 
4. วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือลดความผิดพลาดในการส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการทีแ่ผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ถูกต้อง 
3 เพ่ือไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในอนาคต  
4 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาครบถ้วน ตามเวลาที่ได้วางแผนการรักษาไว้ 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

1 ลดข้อผิดพลาดในการส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2 ลดความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการและข้อร้องเรียนที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ... 
....................................................................................................................................... ....................... 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  
ผู้เล่าเรื่อง 

(Narrator) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(Share & Learn) 
เทคนิค/วิธีการ 

(Action) 
คุณ เสาวลักษณ์ แผนกกิจกรรมโทรตามผู้ป่วยใน ให้ลงมาท ากิจกรรมบ าบดัชั้น5 แต่

ทางหอผู้ป่วยส่งผู้ป่วยลงมาที่กายภาพบ าบัด ช้ัน5 เกือบทุกครั้ง 
- จัดท า flow chart ขั้นตอนการรบับริการ
ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส่งไปยงัฝ่ายการ
พยาบาล และหอผู้ป่วยต่างๆ 
- ย้ ากับพยาบาลเสมอว่าแผนกไหน                    
เป็นผู้ตามผู้ป่วย 

คุณ นววรรณ ในกรณีที่ผู้ป่วยนอก มารับบริการทีแ่ผนกกิจกรรมบ าบัดชั้น5 แต่
มากับญาติแค่2คน ซึ่งญาตติ้องน ารถไปจอด จึงใหผู้้ป่วยนั่งรถเข็น
แล้วเวรเปลมาส่งที่แผนกกิจกรรมช้ัน5 แต่เจ้าหน้าที่ไมไ่ดร้ับค าสั่ง
จากญาติหรืออาจจ าไมไ่ด้ว่าต้องไปส่งผู้ป่วยท่ีหน่วยงานไหน (ในกร
รีที่ผู้ป่วยเป็นstrokeสื่อสารไม่ดี) จงึท าให้มาส่งผู้ป่วยผิด 

- หากมีกรณีที่เวรเปลต้องมาส่งผูป้่วยเอง
โดยไม่มญีาติ ต้องให้ญาติน าใบนัดฝากมากับ
ผู้ป่วยเสมอ 

คุณ ณัฐจีรา ผู้ป่วยท่ีต้องมาตรวจกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ท่ีห้องตรวจแพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟูช้ัน 4  แต่ผู้ป่วยมกัไปที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูช้ัน5 
เนื่องจากป้ายที่ติดหน้าแผนกกิจกรรมบ าบดัและแผนกกาย
อุปกรณ์นั่นเป็นค าว่า เวชศาสตร์ฟืน้ฟู อาจท าให้ผู้ป่วยเกิดความ
สับสน 

- ท าเรื่องเปลี่ยนป้ายทีเ่วชศาสตรฟ์ื้นฟูช้ัน 5 
ให้เป็น “กิจกรรมบ าบัดและกายอปุกรณ”์ 
- วันท่ีพยาบาลออกบัตรนัดใหผู้้ปว่ย ต้อง
เน้นย้ ากับผู้ป่วยอีกครั้งว่าต้องมาทีห่้องตรวจ
แพทยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟูช้ัน4 หรือดคูลินิกท่ีท า
การนัดได้ท่ีบัตรนัด  

คุณ สุปดี ห้องตรวจผู้ป่วยนอกต่าง เช่น ศัลยกรรม อายรุกรรม ส่งปรึกษา
ผู้ป่วยมาที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่มักจะส่งผู้ป่วยมาที่แผนก
กายภาพบ าบัดเลย โดยไมผ่่านแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

- จัดท า flow chart ขั้นตอนการรบับริการ
ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส่งไปยงัห้อง
ตรวจผูป้่วยนอกต่างๆ 

คุณ รวีวรรณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกมุารเวชศาสตร์ มักส่งผู้ป่วยเด็กที่ต้องการจะ
ให้มาท ากิจกรรมบ าบัดมาที่แผนกกิจกรรมบ าบัดเลย โดยที่ไม่ผ่าน
ห้องตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกอ่น 

- จัดท า flow chart ขั้นตอนการรบับริการ
ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส่งไปยงัห้อง
ตรวจผูป้่วยนอกต่างๆ 

คุณ ศรีสุรางค์ ผู้ป่วยท่ีต้องมาตรวจที่ห้องตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูช้ัน4       
แต่มักมาผิดที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูช้ัน5  

- ท าเรื่องเปลี่ยนป้ายทีเ่วชศาสตรฟ์ื้นฟูช้ัน5 
ให้เป็น “กิจกรรมบ าบัดและกายอปุกรณ”์ 
- วันท่ีพยาบาลออกบัตรนัดใหผู้้ปว่ย ต้อง
เน้นย้ ากับผู้ป่วยอีกครั้งว่าต้องมาทีเ่วช
ศาสตร์ฟื้นฟูช้ัน4 หรือดูคลินิกท่ีท าการนัดได้
ที่บัตรนัดในกรณีที่อาจจะลืม 

คุณ รวิภา ผู้ป่วยในท่ีแผนกกิจกรรมบ าบดั โทรตามเพื่อลงมาท า
กิจกรรมบ าบัด แต่เวรเปลมาส่งผิดที่แผนกกายภาพบ าบดัชั้น5 
บ่อยครั้ง ไดส้อบถามไปยังเจ้าหน้าที่เวรเปลก็บอกเสมอว่าพยาบาล
ประจ าหอผู้ป่วยบอกว่าส่งผู้ป่วยไปท่ีแผนกกายภาพบ าบดั 

- จัดท า flow chart ขั้นตอนการรบับริการ
ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส่งไปยงัฝ่ายการ
พยาบาล และหอผู้ป่วยต่างๆ 
- ย้ ากับพยาบาลเสมอว่าแผนกไหน เป็นผู้
ตามผู้ป่วย 

คุณ สุภานัน พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยมักจะจ าได้แค่ว่าทุกแผนกทีภ่าควิชาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู คือ กายภาพบ าบัด จงึมักส่งผู้ป่วยมาผิดเสมอ 

- จัดท า flow chart ขั้นตอนการรบับริการ
ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส่งไปยงัฝ่ายการ
พยาบาลเพื่อช้ีแจงไปยัง หอผูป้่วยต่างๆ 

คุณ ธันยพร เจ้าหน้าท่ีเวรเปลมาส่งผู้ป่วยผดิทีแ่ผนกกายภาพบ าบัดชั้น5 เพราะ
ไม่ทราบว่าผู้ป่วยต้องมาที่ตรวจท่ีห้องตรวจแพทยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟู
ช้ัน4 เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีบตัรนดัมาด้วยและญาติต้องน ารถไปจอด 

- หากมีกรณีที่เวรเปลต้องมาส่งผูป้่วยเอง
โดยไม่มญีาติ ต้องให้ญาติน าใบนัดฝากมากับ
ผู้ป่วยเสมอ  

คุณ จุฬาลักษ์ ผู้ป่วยบางรายที่แพทยเ์ลื่อนนัดหรอืเลื่อนนัดแพทย์ ท าให้บัตรนดั
อาจจะไม่แสดงวันนัด/สถานท่ีนัดที่แท้จริง จึงอาจท าให้สับสนท า
ให้มาผิดทีไ่ด ้

- หากมีการเลื่อนนัดทุกครั้ง ให้ผู้ปว่ยน าบัตร
นัดเก่ามา เพื่อจะได้จ าวันเวลาและจุดนัดได้
ถูกต้อง 
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ผู้เล่าเรื่อง 
(Narrator) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Share & Learn) 

เทคนิค/วิธีการ 
(Action) 

คุณ สุนันทา พยาบาลประจ าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รับค าสั่งจากแพทย์ให้ส่งต่อ/
ส่งปรึกษาผู้ป่วยมายังภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่มักจะส่งผู้ป่วย
มาที่แผนกกายภาพบ าบัดชั้น5เลย โดยไม่ผ่านท่ีห้องตรวจแพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ช้ัน4ก่อน 

- จัดท า flow chart ขั้นตอนการรบับริการ
ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส่งไปยงัห้อง
ตรวจผูป้่วยนอกต่างๆ 
 

คุณ สุริยาพร เจ้าหน้าท่ีแผนกกิจกรรมบ าบัดโทรไปตามผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยต่างๆให้
ลงมาท ากิจกรรมบ าบดั แต่เวรเปลมาส่งที่ห้องกายภาพบ าบดั
บ่อยครั้ง ซึ่งสอบถามเวรเปลแล้ว เจ้าหน้าที่เวรเปลบอกว่า
พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยนั้นๆบอกว่าให้ส่งไปที่แผนก
กายภาพบ าบัดเสมอ 

- จัดท า flow chart ขั้นตอนการรบับริการ
ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส่งไปยงัฝ่ายการ
พยาบาลเพื่อช้ีแจงไปยัง หอผูป้่วยต่างๆ 
- ย้ ากับพยาบาลเสมอว่าห้อง/แผนกไหนเป็น
ผู้ตาม 

คุณ จิตรลดา เจ้าหน้าท่ีหน้าห้องตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูช้ัน4 โทรไปตาม
ผู้ป่วยในเพื่อลงมาตรวจ แต่พยาบาลบนหอผู้ป่วยบอกเวรเปลว่าให้
มาส่งผู้ป่วยท่ีกายภาพบ าบัด เจ้าหน้าท่ีเวรเปลจึงมาส่งผู้ป่วยท่ี
แผนกกายภาพบ าบัด 

- จัดท า flow chart ขั้นตอนการรบับริการ
ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส่งไปยงัฝ่ายการ
พยาบาลเพื่อช้ีแจงไปยัง หอผูป้่วยต่างๆ 
- ย้ ากับพยาบาลเสมอว่าห้อง/แผนกไหนเป็น
ผู้ตาม 

คุณ ตุลยวิทย์ แผนกกิจกรรมบ าบัดโทรไปตามเจา้หน้าท่ีเวรเปล เพื่อให้มารับ
ผู้ป่วยนอกกลับบ้าน แต่เจ้าหน้าทีเ่วรเปลเดินมารับผูป้่วยท่ีแผนก
กายภาพบ าบัด 

- ย้ ากับเจ้าหน้าที่เวรเปลเสมอว่าแผนกใด
เป็นคนโทรตาม เพื่อจะไดม้าถูกตอ้ง  

คุณ ยุพา ผู้ป่วยต้องการมานวดที่ห้องนวดแผนไทย ช้ัน4 แต่มาผิดที่แผนก
กายภาพบ าบัดชั้น5  

- บอกกับผู้ป่วยว่าหากต้องการมานวดต้อง
ไปท่ีห้องนวดแผนไทย ซึ่งอยู่ที่ช้ัน4 และบอก
ต าแหน่งของห้องนวดแผนไทยว่าอยู่บริเวณ
ไหน เพื่อจะใหผู้้ป่วยไปถูก 

คุณ วิลาวัลย์ ผู้ป่วยท่ีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูส่งมาเพื่อท ารองเท้า/พลาสติก
รองเท้าที่แผนกกายอุปกรณ์ช้ัน 5 แต่ผู้ป่วยหาแผนกกายอุปกรณ์
ไม่เจอ 

- ท าเรื่องเปลี่ยนป้ายทีเ่วชศาสตรฟ์ื้นฟูช้ัน5 
ให้เป็น “กิจกรรมบ าบัดและกายอปุกรณ”์ 
เพื่อให้สะดวกต่อการรับบริการ 

 

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. ผู้ป่วยในที่ตามลงมาท่ีห้องตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 4 หรือห้องกิจกรรมบ าบัดชั้น 5 แต่ส่งผิดมาท่ีห้อง
กายภาพบ าบัดชั้น 5 

2. ผู้ป่วยนอกที่แพทย์ต้องการส่งปรึกษาที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพ่ือท ากายภาพบ าบัดหรือกิจกรรมบ าบัด     
แต่พยาบาลประจ าห้องตรวจผู้ป่วนอกนั่นๆ ส่งมาทีแ่ผนกกายภาพบ าบัดหรือกิจกรรมบ าบัดเลย โดยไม่ผ่านแพทย์                   
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

3. เจ้าหน้าที่เวรเปลมาส่งผู้ป่วยผิดห้อง เนื่องจากไม่รู้ว่าผู้ป่วยต้องมารับการรักษาท่ีห้องใด เพราะไม่มีญาติ                 
มาด้วยและไม่มีบัตรนัดติดตัวมากับผู้ป่วย 

4. ผู้ป่วยมาผิดแผนกเอง โดยผู้ป่วยมีนัดที่ห้องตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 4 แต่มาที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 5 
5. พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยมักเรียกภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมๆว่า กายภาพบ าบัด จึงท าให้เกิดการสับสน 
6. เจ้าหน้าที่เวรเปลจ าไม่ได้หรือไม่รู้จักว่าแผนกกิจกรรมบ าบัด/แผนกกายอุปกรณ์อยู่ไหน 
7. ผู้ป่วยมาผิดเอง เนื่องจากสับสนว่าห้องนวดแผนไทย คือ ห้องกายภาพบ าบัด 
8. ผู้ป่วยเลื่อนนัด/แพทย์เลื่อนนัดทางโทรศัพท์ ท าให้ไม่ได้บัตรนัดใหม่ จึงสับสนและมาผิด 
9. ผู้ป่วยหาแผนกกายอุปกรณ์ไม่เจอ 
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9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน)
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 
  โปสเตอร์ 
  โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ.............................................................................. 

10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM
รู้ถึงปัญหาและข้อบกพร่อง ในการส่งต่อหรือส่งปรึกษาผู้ป่วยเพ่ือมารับการรักษาท่ีภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาก

ขึ้น จึงท าให้เข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงจุด ครอบคลุมและชัดเจนมากว่าเดิม 

11. After Action Review (AAR)
1. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานของท่านได้อย่างไร

พัฒนาในการการเข้าถึง การรับบริการของหน่วยงาน ท าให้มีความถูกต้อง แม่นย า น าไปสู่ การพึงพอใจของการ
มารับบริการที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

2. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้อย่างไร
สามารถน าไปสู่การลดข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และการพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร 

12. ข้อเสนอแนะ
- 

13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม

  (แพทย์หญิงปภานุช ชัยวิรัตนะ) 
หัวหน้าหน่วยงาน 
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