
บทคัดย่อผลงาน 
 

1. ประเภท Oral presentation : CQI (Clinic) 
2. ประเภทหน่วยงาน : ระดับทุติยภูมิ (รพช.) 
3. การเสนอผลงาน : ไม่เคยนำเสนอ เผยแพร่มาก่อน 
4. ช่ือเรื่อง : การพัฒนาระบบบริการเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
5. ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ : นางละออทิพย์  แสงทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)   
6. หน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
7. เบอร์โทร : 074-605600 ต่อ 1043, 081 094 7981 E-mail : laortipst@gmail.com 

การพัฒนาระบบบริการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย และเพิ่มความพึงพอใจ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย เป็นภารกิจหลักท่ีสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่รับไว้นอนรักษาในโรงพยาบาลและ
เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสานต่อปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทะ เจ้าอาวาสวัดชลประทาน ที่จะให้มี
โรงพยาบาลประจำอำเภอไว้เพื ่อบริการดูแลร ักษาชาวอำเภอศรีนคร ินทร ์ เป็นการพัฒนาคุณภาพ 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดวัฏจักรเดมมิ่ง (PDCA) เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อการบริการงานผู้ป่วยใน (สำนักการพยาบาล, 2557) โดยเลือกใช้ข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
พยาบาลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสอบถามจากผู้ป่วยและญาติ
หน้างานประจำวันโดยนำผลมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในที ่ประชุม ประจำเดือน  
โดยกำหนดกิจกรรมการพัฒนา เป็น 4 ระยะ 

ผลการพัฒนาการบริการพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการผู ้ป่วยใน มีแนวโน้มสูงขึ้น  
โดยก่อนการพัฒนามีความพึงพอใจร้อยละ 82.46 หลังการพัฒนา 4 ระยะ มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.88 
ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย ส่วนจำนวนข้อร้องเรียน หลังการพัฒนาพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากรผู้ป่วยใน สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาระบบบริการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและ
ความพึงพอใจต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  และพฤติกรรมบริการไปด้วยกัน 
ทั้งองค์กร ทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

คำสำคัญ: บริการ, ความพึงพอใจ, ผู้ป่วยใน 
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ผลงาน CQI  Oral presentation 
 

1.ชื่อผลงาน/โครงการ: การพัฒนาระบบบริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ) 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน:   
นางละออทิพย์  แสงทอง  พย.ม, นางชนิกานต์  หนูเทพ  พย.บ.  
นางศิรินุช  ดำแก้ว  พย.บ. นางสาวพรพิมล  เภอบาล พย.บ.  
และ นางสาวอชิรญา  บัวทอง  ปวช.     

3. บทนำ  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก  

30 เตียง ที่ก่อตั้งขึ้นตามปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทะ เจ้าอาวาสวัดชลประทาน ที่จะให้มีโรงพยาบาล
ประจำอำเภอไว้เพื่อบริการดูแลรักษาชาวอำเภอศรีนครินทร์โดยไม่ต้องไปแออัดอยู่ที ่โรงพยาบาลพัทลุง  
หอผู้ป่วยในซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลผู้ป่วยที่รับไว้นอนรักษาในโรงพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยและ 
พึงพอใจจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสานต่อปณิธานดังกล่าวข้างต้น จากข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะของผู ้ป่วยและญาติที ่มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)  ปี 2558  
พบร้อยละ 82.46 ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ > 85) และจากการรับฟังปัญหาหน้างานโดยสอบถาม
ประสบการณ์ญาติที่มาเฝ้าดูแลผู้ป่วยทีน่อนรักษาในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
พบโอกาสพัฒนาที่มีสาเหตุจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญคือไม่ได้รับการตอบสนองปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาหาร 
เสื้อผ้า ผ้าห่ม สภาพแวดล้อมที่ไม่สุขสบายและความปลอดภัย ตลอดจนการไม่ได้รับข้อมูลและคำแนะนำ 
ที่เพียงพอ และที่สำคัญพฤติกรรมบริการที่ไม่พึงประสงค์ ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของการให้บริการ ซึ่งเป็น
โจทย์คำถามให้วิเคราะห์หาคำตอบสู่แนวทางการพัฒนาระบบการบริการให้สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าว แม้เป็นสิ ่งที ่ทำได้ยาก ท้าทาย ต้องใช้เวลา ความอดทน และการทำงานเป็นทีม ที ่สำคัญที ่สุด 
ต้องมาจากจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การบริการโดยยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดังนั้น เพ่ือให้การ
พัฒนาระบบบริการในหอผู้ป่วยในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ ทีมการให้บริการผู้ป่วยใน
และทีมที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการร่วมวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ปว่ย
ในให้เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจแกผู่้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด: 1. เพ่ิมความพึงพอใจในการให้บริการผู้ป่วยใน 
  2. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการเท่ากับศูนย์ 

4. วัสดุและวิธีการ: เป็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดวัฏจักรเดมมิ่ง 
(PDCA) เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการงานผู้ป่วยใน (สำนักการพยาบาล , 2557) 
โดยเลือกใช้ข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริการพยาบาลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสอบถามผู้ป่วยและญาติหน้างานประจำวัน โดยนำผลมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
ในที่ประชุมประจำเดือนทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน โดยกำหนดกิจกรรมการพัฒนา เป็น 4 ระยะ 
ดังนี้ คือ 
 
  



- 3 - 
 

กิจกรรมพัฒนาระยะที่ 1 ปี 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 
ปัญหา/พบข้อเสนอแนะ การพัฒนา โอกาสพัฒนา 

- เสื้อผ้าไม่เพียงพอ 
ห้องน้ำไม่สะอาด ไม่มี
อาหารให้รับประทาน
อากาศร้อน พัดลมน้อย 

 

- ประสานหน่วยจ่ายกลางพบเสื้อผ้าติดไป
กับผู้ป่วยที่ส่งต่อ รพ.พัทลุง หัวหน้าฝ่าย
บริหาร ประสานนำกลับ 

- เพ่ิมความถี่การทำความสะอาดและ
ควบคุมกำกับนิเทศ 

- นำปัญหาไม่มีอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. 
มติอนุมัติจัดให้มีอาหารใส่ปิ่นโตมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ 1 มกราคม 2559  

- ขออนุมัตซิื้อพัดลมเพ่ิมในหอผู้ป่วย 4 ตัว 

 
 
 
- นอกเวลาราชการห้องน้ำ

ผู้ป่วยไม่สะอาด 
 
 
 
 
 

- ข้อร้องเรียนพฤติกรรม
การบริการการพยาบาล 
กิริยาท่าทาง การพูด
โต้ตอบ ถกเถียงกับ
ผู้รับบริการ จำนวน 2 
ครั้ง 

- คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
ซักถามสาเหตุที่มาของปัญหา ทบทวน
รายละเอียดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

ไม่มี 

กิจกรรมพัฒนาระยะที่ 2 ปี 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) 
ปัญหา/พบข้อเสนอแนะ การพัฒนา โอกาสพัฒนา 

- นอกเวลาห้องน้ำไม่
สะอาด มีกลิ่นปัสสาวะ  

 
- อากาศยังร้อน เนื่องจาก

พัดลมชำรุด 2 ตัว 
 
- ข้อร้องเรียนจากญาติ

ผู้ป่วยไม่มีอาหาร 
รับประทาน ไม่มีร้าน
จำหน่ายอุปกรณ์
เครื่องใช้ส่วนตัวใน รพ. 
ร้านสะดวกซ้ือห่างจาก 
รพ. 1 กิโลเมตร ไม่มี
ยานพาหนะ 

- ประชุมทีมพนักงานผู้ช่วยเหลือฯ ดูแล
ความสะอาดห้องน้ำทุกเวรนอกเวลา
หัวหน้าเวรควบคุมกำกับ 

- ขออนุมัติซื้อพัดลมแทนของที่ชำรุด  
 
 
- นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล เพื่อจัดให้มีร้านสวัสดิการ
จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นสำหรับญาติและ
ผู้ป่วย 

- พูดคุยร่วมแก้ปัญหาในที่ประชุมทีมผู้ป่วย
ในและขอคำคำปรึกษาจากหัวหน้า
พยาบาล ขออนุญาตจัดหาสินค้าจำเป็นมา
จำหน่ายเฉพาะนอกเวลาเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 

 

ไม่มี 
 
 
- ไม่สามารถจัดซื้อได้ทันที 
กรรมการบริหารมีมติให้
ผู้ป่วยนำพัดลมมาใช้ได้ 

- รอประกาศตามระเบียบ
ราชการ ไม่สามารถจัดให้มีได้
ทันที 

 
- จำหน่ายได้ 6 เดือน ทราบ
ภายหลังว่าผิดระเบียบและ
เพ่ิมภาระงาน จึงยกเลิก
จำหน่าย 

- ไม่มีการจัดอาหารเฉพาะโรค
สำหรับผู้ป่วย 
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กิจกรรมพัฒนาระยะที่ 3 ปี 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 
ปัญหา/พบข้อเสนอแนะ การพัฒนา โอกาสพัฒนา 

- อากาศยังร้อน เนื่องจาก
พัดลมยังคงชำรุด 2 ตัว 

- ญาติผู้ป่วยไม่มีอาหาร 
รับประทาน ไม่มีร้าน
จำหน่าย อุปกรณ์
เครื่องใช้ส่วนตัว 

- ผู้ป่วยและญาติบริจาคพัดลม จำนวน 2 
ตัว 

- สืบเนื่องจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ  มีร้านค้า
สวัสดิการจะดำเนินการวันที่ 23 เมษายน 
2561 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

- ไม่มีการจัดอาหารเฉพาะ
โรค 

 
 
- กระบอกปัสสาวะ/หม้อ

นอนไม่สะอาด 
 
 
 
 

- ดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ซึ่งมีการจัดอาหารเฉพาะ
โรคสำหรับผู้ป่วย ซึ่งต้องควบคุมกำกับโดย
นักโภชนาการ 

- พูดคุยกับทีมให้การบริการผู้ป่วยใน และ
นำเสนอท่ีประชุมการพยาบาล โดยแช่
น้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดที่หอ
ผู้ป่วยแต่ให้หน่วยจ่ายกลางเป่าให้แห้งและ
ซีลถุงพลาสติก 

- พัฒนานวัตกรรม “กล่องไม้ใช้แล้วสบาย
ใจ” โดยการนำหม้อนอน กระบอก
ปัสสาวะทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และทำให้
แห้งใส่ถุงเพ่ือให้ผู้ใช้มั่นใจพร้อมใช้ เมื่อ
นำมาใช้โดยใส่กล่องไม้ไว้ใช้ส่วนบุคคล
จนกระท่ังจำหน่าย 

 

ไม่มี 
 
 
 

อุปกรณ์สะอาดแต่มีข้อเสนอ
จากอาจารย์ สรพ. ลงเยี่ยม
ประเมินไม่ควรไปเป่าให้แห้งที่
หน่วยจ่ายกลาง 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาระยะที่ 4 ปี 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
ปัญหา/พบข้อเสนอแนะ การพัฒนา โอกาสพัฒนา 

- อุปกรณ์กระบอก
ปัสสาวะ/หม้อนอนไม่มี
สัญลักษณ์แยกว่าใช้แล้ว
หรือไม่ใช้ ทำให้ปนกัน 

 
- กระบะใส่อุปกรณ์หม้อ
นอน/กระบอกปัสสาวะ
ไม่ได้ทำความสะอาดหลัง
การใช้แต่ละครั้ง 

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

- ปรึกษาหัวหน้า IC มาตรการในการทำ
ความสะอาดกระบะใส่หม้อนอนและ
กระบอกปัสสาวะโดยทำความสะอาดด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อหลังหารใช้ทุกครั้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
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กิจกรรมพัฒนาระยะที่ 4 ปี 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) (ต่อ) 
ปญัหา/พบข้อเสนอแนะ การพัฒนา โอกาสพัฒนา 

- การอธิบายคำแนะนำ/
ข้อปฏิบัติในการนอน
โรงพยาบาลไม่ละเอียด 

- ข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการ 1 ครั้ง 

 

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการ
นอนโรงพยาบาลติดที่หัวเตียงผู้ป่วย
สำหรับผู้ป่วยและญาติเผื่อกันลืม 

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
บริการ “ใครผู้ที่ให้บริการประทับใจ” 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความ 
ชื่นชมพยาบาล ที่มีจริยธรรม พฤติกรรม
บริการที่ด ีสร้างกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอ่ืน และเพ่ือ
เป็นกลไกกระตุ้นให้พยาบาล ปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ยึดถือการเคารพสิทธิ
ผู้ป่วย 

- ประเมินพฤติกรรมการพยาบาล
ผู้ปฏิบัติงานโดยผู้รับบริการและหัวหน้า
งาน ร้อยละ 85.30 และ 85.85 
ตามลำดับ 

 

ไม่มี 

5. ผล: การพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  

รายการประเมิน เป้าหมาย 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

ปี 2558 ระยะที่1 
ปี 2559 

ระยะที่ 2 
ปี 2560 

ระยะที่3 
ปี 2561 

ระยะที่ 4 
ปี 2562 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ผู้ป่วยใน 

> 85 82.46 84.37 87.43 89.26 89.78 

2. จำนวนข้อร้องเรียน
พฤติกรรมบริการ 

0 2 2 0 0 1 

6. วิจารณ์: ความพึงพอใจจะเพ่ิมขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานก่อน ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดของทฤษฎีมาสโลว์ ซึ่งประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของชีวิต (self-actualization) ความเคารพ 
นับถือ (esteem) มิตรภาพและความรัก (friendship and love), ความมั่นคงปลอดภัย (security) และความ
ต้องการทางกายภาพ ซึ่งสิ ่งเหล่านี้รวมอยู่ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  คำนึงถึงสิทธิผู ้ป่วย 9 
ประการ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7. สรุป: จากผลการพัฒนาการบริการพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการผู้ป่วยใน มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยก่อน
การพัฒนามีความพึงพอใจร้อยละ 82.46 หลังการพัฒนา 4 ระยะ มีความพึงพอใจเฉลี ่ยร้อยละ 85.88  
ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย ส่วนจำนวนข้อร้องเรียน หลังการพัฒนาพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการของบุคลากรผู้ป่วยใน 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและพฤติกรรมบริการไปด้วยกันทั้ง

องค์กร ทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

8. เอกสารอ้างอิง:  
สำนักการพยาบาล. (2557). ข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล. สืบค้นจาก    

http://www.nursing.go.th/SidebarMenu/Indicators/[QAH_011]Tool.pdf 
Abraham Maslow. (1970). ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์. สืบค้นจาก 

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