
บทคัดย่อผลงาน 
 

1. ประเภท poster presentation : CQI (Clinic) 
2. ประเภทหน่วยงาน : ระดับทุติยภูมิ(รพช.) 
3. การเสนอผลงาน : ไม่เคยนำเสนอ เผยแพร่มาก่อน 
4. ช่ือเรื่อง : การพัฒนาการบริการด้านอุปกรณ์ตอบสนองความพึงพอใจด้านกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยใน 
5. ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ : นายอนุสรณ์  เกลี้ยงทอง   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
        นางสาวอชิรญา  บัวทอง  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
         นายกรสหัถ  จันทพัฒน์  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
   นางสาวภวรัญชน์  ศิริวัฒน์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
   นางสาวพนิดา  ไชยบัน  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
   นางละออทิพย์  แสงทอง  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   นางณรรฐวรรณ  นุ่นตุ้ง  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. หน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
7. เบอร์โทร : 074-605600 ต่อ 1043, 081 094 7981 E-mail : laortipst@gmail.com 

การได้ร ับการตอบสนองตามความต้องการพื ้นฐานทั ้งด้านร่างกายและจิตใจขณะนอน
โรงพยาบาล ให้เปรียบเสมือนนอนอยู่ที่บ้าน ซึ่งมีความเป็นครอบครัว อบอุ่น สะอาด และปลอดภัย จะส่งผล  
ให้ภาวะจิตใจของผู้ป่วยเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ได้อย่างมั่นใจ ร่างกายเ ข้าสู่ภาวะปกติ
เร็วขึ้น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเป็นการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต โดยเฉพาะผู้ป่วยระยะวิกฤติ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องทำกิจวัตรประจำวันบนเตียง เป็นการพัฒนาโดยใช้กรอบแนวคิดวัฏจักร
เดมม่ิง (PDCA) เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้กระบอกปัสสาวะและหม้อนอน จำนวน 
2 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 1) ความม่ันใจในความปลอดภัยเมื่อใช้กระบอกปัสสาวะและหม้อนอน 2) ความพึงพอใจ
เมื่อใช้กระบอกปัสสาวะและหม้อนอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สอบถามจากผู้ป่วยและญาติหน้างานประจำวันโดยนำผลมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในที่
ประชุมประจำเดือนทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน โดยกำหนดกิจกรรมการพัฒนา เป็น 3 ระยะ  

ผลการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองด้านกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยใน พบว่า ความพึงพอใจใน
การใช้หม้อนอนและกระบอกปัสสาวะ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยก่อนการพัฒนามีความพึงพอใจร้อยละ 56 
ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมาก หลังการพัฒนา 3 ระยะ มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.67 ซึ่งมากกว่าค่า
เป้าหมาย แสดงให้เห็นว่า การใส่ใจในใส่สิ่งเล็กน้อยที่คนส่วนใหญ่มองข้ามจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดเจน 

คำสำคัญ: การบริการ, ความพึงพอใจ, กิจวัตรประจำวัน 
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ผลงาน CQI  poster presentation 
 

1.ชื่อผลงาน/โครงการ:  การพัฒนาการบริการด้านอุปกรณ์ตอบสนองความพึงพอใจด้านกิจวัตรประจำวัน
ผู้ป่วยใน 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน:  นายอนุสรณ์  เกลี้ยงทอง   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
        นางสาวอชิรญา  บัวทอง  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
         นายกรสหัถ  จันทพัฒน์  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
   นางสาวภวรัญชน์  ศิริวัฒน์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
   นางสาวพนิดา  ไชยบัน  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
   นางละออทิพย์  แสงทอง  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   นางณรรฐวรรณ  นุ่นตุ้ง  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. บทนำ  

การได้ร ับการตอบสนองตามความต้องการพื ้นฐานทั ้งด้านร่างกายและจิตใจขณะนอน
โรงพยาบาล ให้เปรียบเสมือนนอนอยู่ที่บ้าน ซึ่งมีความเป็นครอบครัว อบอุ่น สะอาด และปลอดภัย จะส่งผลให้
ภาวะจิตใจของผู้ป่วยเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ได้อย่างมั่นใจ ร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติ  
เร็วขึ ้น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเป็นการปฏิบัติขั ้นพื ้นฐานของสิ ่งมีชีวิตทุกชีวิต ผู ้ป่วยระยะวิกฤติ  
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องทำกิจวัตรประจำวันบนเตียง ต้องอาศัยผู้ดูแล/ญาติช่วยเหลือในการทำ
กิจวัตรประจำวัน เฉลี่ย 65 ราย/เดือน จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชาย จำนวน 13 
และ 12 คน ตามลำดับที่รับไว้ในโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤติ ต้องเฝ้าระวังอาการ มีภาวะความดันโลหิตต่ำ 
ที่ได้รับยากระตุ้นระดับความดันโลหิต ภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ดูแล/ญาติหลังอาการวิกฤติผ่านไป ในเดือน
ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 เกี่ยวกับคำถาม “ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องใช้หม้อนอนและกระบอกปัสสาวะ
ของโรงพยาบาล” พบว่า ไม่ม่ันใจในความสะอาด จะใช้หม้อนอนเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริง ๆ และจากผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หม้อนอน กระบอกปัสสาวะ พบว่า ร้อยละ 56 กระบอกปัสสาวะไม่สะอาด   
มีคราบสกปรก ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาให้วิเคราะห์หาคำตอบสู่แนวทางการแก้ปัญหาต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การบริการ
ผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย มีความมั่นใจในความสะอาดของอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม
ขณะพักรักษาที่โรงพยาบาล งานผู้ป่วยใน จึงมีการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองด้านกิจวัตรประจำวัน 
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันบนเตียงได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย เพิ่มความพึงพอใจและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อจากการใช้อุปกรณ์ในการทำกิจวัตรประจำวัน 
 ตัวชี้วัด 1. ความพึงพอใจในการใช้หม้อนอนและกระบอกปัสสาวะ > ร้อยละ 85 

4. วัสดุและวิธีการ: เป็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดวัฏจักรเดมมิ่ง
(PDCA) เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้กระบอกปัสสาวะและหม้อนอน จำนวน 2 ข้อ 
ซึ้งประกอบด้วย 1) ความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใช้กระบอกปัสสาวะและหม้อนอน 2) ความพึงพอใจเมื่อ
ใช้กระบอกปัสสาวะและหม้อนอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สอบถามจากผู้ป่วยและญาติหน้างานประจำวันโดยนำผลมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในที่
ประชุมประจำเดือนทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน โดยกำหนดกิจกรรมการพัฒนา เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
คือ 
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กิจกรรมพัฒนาระยะที่ 1  (เมษายน-กันยายน 2561) 
ปัญหา/พบข้อเสนอแนะ การพัฒนา โอกาสพัฒนา 

- ผู้ป่วยไม่มั่นใจการใช้ 
หม้อนอนและกระบอก
ปัสสาวะ เนื่องจากกลัว
เชื้อโรค 

- ผู้ป่วยที่มี ข้อห้ามลุกจาก
เตียงไปทำกิจวัตร
ประจำวันในห้องน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- วางหม้อนอน กระบอก

ปัสสาวะใต้เตียง ไม่
เหมาะสม ไม่สวยงาม
และดูไม่สะอาด 

 

- วิเคราะห์ปัญหา ร่วมกับ IC และพนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
เรื่องการทำความสะอาดหม้อนอนและ
กระบอกปัสสาวะ 

- อธิบายเหตุผล อันตรายรุนแรงที่อาจ
เกิดข้ึนจากการเดินเข้าห้องน้ำ โดยปฏิเสธ
การทำกิจวัตรประจำวันบนเตียง หากมีข้อ
ห้ามจากภาวะร่างกายมีภาวะวิกฤติให้
ผู้ป่วยและญาติทราบจนเข้าใจ  

- พูดคุยกับทีมให้การบริการผู้ป่วยใน และ
นำเสนอท่ีประชุมกลุ่มการพยาบาล หา
แนวทางการทำความสะอาดโดยแช่น้ำยา
ทำลายเชื้อตามมาตรฐาน ล้างทำความ
สะอาดที่หอผู้ป่วยและให้หน่วยจ่ายกลาง
เป่าให้แห้งและซีลถุงพลาสติก  

- พัฒนานวัตกรรม “กล่องไม้ใช้แล้วสบาย
ใจ” เพ่ือนำมาใช้โดยใส่หม้อนอนหรือ
กระบอกปัสสาวะใช้ส่วนบุคคลจนกระทั่ง
จำหน่าย เพ่ือความเป็นระเบียบสวยงาม 

- พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้เกิด
คำถาม “ทำไมต้องล้างหม้อ
นอน ปัสสาวะ ไม่เคยเห็นว่า
โรงพยาบาลไหนเขาทำกันไม่
เห็นเคยมีข้อร้องเรียนหรือ
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการใช้
หม้อนอน และกระบอก
ปัสสาวะที่ใช้ร่วมกัน” 

- พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
บางคนเกิดความขัดแย้งในใจ 
ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง 

กิจกรรมพัฒนาระยะที่ 2  (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) 
ปัญหา/พบข้อเสนอแนะ การพัฒนา โอกาสพัฒนา 

- พนักงานผู้ช่วยเหลือ
คนไข้บางคนเกิดความ
ขัดแย้งในใจ ไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทาง 

 
 

- ประชุมทีมพนักงานผู้ช่วยเหลืออธิบาย
เหตุผลความสำคัญความจำเป็นของการ
ทำความสะอาดอุปกรณ์หม้อนอนและ
กระบอกปัสสาวะโดยให้ยึดหลักการ
บริการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

- ประเมินนิเทศ ติดตาม ยกตัวอย่าง สร้าง
ความเข้าใจรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  

ไม่มี 

- อุปกรณ์วางปนกัน
ระหว่างใช้แล้วและไม่ได้
ใช้ 

 

- เพ่ิมเติมการทำความสะอาดอุปกรณ์ ตาก
แดด/เช็ดให้แห้ง และใส่ถุงพลาสติกเพ่ือ
ป้องกันฝุ่นและจัดวางในชั้นและติดป้าย
บอก พร้อมใช้ และให้ปฐมนิเทศทุกครั้ง .
ย้ำหากใช้แล้วให้วางใต้เตียง ใช้คนเดียว
จนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

เปลี่ยนคนเฝ้าผู้ป่วย ทำให้วาง
อุปกรณ์ปนกัน ไม่ได้ส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างญาติและ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์
หรือประเมินการรับทราบ
ข้อมูลซ้ำ 
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กิจกรรมพัฒนาระยะที่ 3 (เมษายน -กันยายน  2562) 
ปัญหา/พบข้อเสนอแนะ การพัฒนา โอกาสพัฒนา 

- เปลี่ยนคนเฝ้าผู้ป่วย ทำ
ให้วางอุปกรณ์ปนกัน 
ไม่ได้ส่งต่อข้อมูลระหว่าง
ญาติและเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ประชาสัมพันธ์หรือ
ประเมินการรับทราบ
ข้อมูลซ้ำ 

 
 
- อุปกรณ์กระบอก

ปัสสาวะ/หม้อนอนไม่มี
สัญลักษณ์แยกว่าใช้แล้ว
หรือไม่ใช้ ทำให้ปนกัน 

 
- กระบะใส่อุปกรณ์หม้อ

นอน/กระบอกปัสสาวะ
ไม่ได้ทำความสะอาด
หลังการใช้แต่ละครั้ง 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้
หม้อนอนและกระบอกปัสสาวะ ไว้ให้ญาติ
อ่าน 

- ขออนุมัติซื้อเครื่องขยายเสียง 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเมื่อนอน
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประเมินซ้ำ 
ตรวจเยี่ยมตามเตียงซักถามปัญหา/
ซักถามความเป็นอยู่ขณะอยู่โรงพยาบาล
ทุกวันในตอนเช้า  

- ผู้ป่วยบริจาคชั้นวางอุปกรณ์แยกเป็น
สัดส่วน จำนวน 2 อัน พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ทำความสะอาด ตาก/เช็ด
ให้แห้งจัดใส่ถุงพลาสติกเพ่ือกันฝุ่นละออง 
พร้อมใช้ และให้เห็นความแตกต่าง 

- กำหนดแนวทางการทำความสะอาดโดย
คณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
โรงพยาบาล  เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ และประเมิน นิเทศ
ติดตามโดยหัวหน้างาน/หัวหน้าเวร ทุกวัน 

 

ไม่มี 

5. ผล: การพัฒนาการบริการเพ่ือตอบสนองด้านกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยใน 

รายการประเมิน เป้าหมาย 
ก่อนการพัฒนา ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 
ต.ค.60-มี.ค.61 เม.ย.-ก.ย.61 ต.ค.61-มี.ค.62 เม.ย.-ก.ย.62 

ความพึงพอใจใน
การใช้หม้อนอน
และกระบอก
ปัสสาวะ  

> 85 56 84 92 96 

6. วิจารณ์: อุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่วยทำกิจวัตรประจำวัน เช่นหม้อนอน และ กระบอกปัสสาวะแม้ไม่ใช่อุปกรณ์
ช่วยชีวิตหรือยารักษาโรค แต่หากอุปกรณ์เหล่านี้มีการใช้ร่วมกันและได้รับการทำความสะอาดไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยได้รับการเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยา ซึ่งนับวันจะพบมากขึ้นในผู้ป่วยติดเตียงหรือ
รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลตติยภูมิ ดังนั้นการใส่ใจในรายละเอียดสิ่งเล็กน้อยในสายตาคนส่วนใหญ่ แต่จะ
ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยมีความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์และเกิดความพึงพอใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่วนหนึ่งเป็นการ
ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่สอดคล้องกับทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์ 
(Abraham Maslow, 1970) 
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7. สรุป: จากผลการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองด้านกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยใน พบว่า ความพึงพอใจใน
การใช้หม้อนอนและกระบอกปัสสาวะ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยก่อนการพัฒนามีความพึงพอใจร้อยละ 56 
ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมาก หลังการพัฒนา 3 ระยะ มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.67 ซ่ึงมากกว่าค่า
เป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะ 
การทำความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการทุกระดับ โดยการให้ความรู้ และพัฒนา

ทางด้านจริยธรรมการบริการจะส่งผลให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการพึงพอใจ ช่วยสานต่อปณิธานหลวงพ่อปัญญานัน
ทะ ทีจ่ะให้มีโรงพยาบาลประจำอำเภอศรีนครินทร์ ให้ชาวบ้านใช้บริการอย่างปลอดภัยและพึงพอใจ 

8. เอกสารอ้างอิง:  
Abraham Maslow. (1970). ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์. สืบค้นจาก 

http://www.idis.ru.ac.th/report.index.php?topic=2421.0 
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