
 
 
 

รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
1.ประเภท Oral Presentation 

1.1 (  ) CQI (Clinic)   1.2(  ) CQI (Non-Clinic)   1.3 (   ) R2R   1.4(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.ประเภท Poster Presentation 

2.1(   ) CQI (Clinic)   2.2 ( / ) CQI (Non-Clinic)    2.3(   ) R2R  2.5(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3.ประเภทหน่วยงาน 
 3.1(   )ระดับปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.)3.2 ระดับทุติยภูมิ(  / ) รพช.3.3(   )หน่วยสนับสนุน
 สสอ./สสจ.  
4.การเสนอผลงาน 
 4.1( /  ) ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน  4.2(   )เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
 4.3(   ) ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต – ศสม.สสจ /รพช/ สสอ./สสจ. 
 1) (   ) ชนะเลิศ 2) (   ) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง3)(   ) รองชนะเลิศอันดับ 2 4 (   ) ชมเชย  
5.ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
6.ทีมน าเสนอผลงานวิชาการ 

1) นางอาลักษณ์  คล้ายเลี่ยน ต าแหน่งพนักงานบริการ  โรงพยาบาลเขาชัยสน  
2)นายนัฐพงศ์ บุญคงแก้ว  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเขาชัยสน  
 

7.หน่วยงาน  
1)(   ) รพ.สต./ศสม.        2)(  / ) รพช.  3) (   ) สสอ./สสจ.   อ าเภอ เขาชัยสน 
8.เบอร์โทร.     086-2868646                 E-mail aluck2009@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลเขาชัยสน 

1.นางอาลักษณ์  คล้ายเลี่ยน ต าแหน่งพนักงานบริการ   โรงพยาบาลเขาชัยสน  
2.นายนัฐพงศ์ บุญคงแก้ว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  โรงพยาบาลเขาชัยสน  
 
ที่ปรึกษา  ภญ.จามรี   ไตรจันทร์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลเขาชัยสน 

การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นผลการด าเนิน งานของ
องค์กร ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ในหัวข้อ I-3.1 คือ องค์กรรับฟังและเรียนรู้จาก
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น ามาใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการ/คาดหวัง รูป
แบบเดิมการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ รพ.เขาชัยสน ด าเนินการ  จัดเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยสอบถามผู้รับบริการ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 50 ฉบับ/เดือน  และ น าผลมา
ด าเนินการวิเคราะห์ผลเพ่ือรายงานผลกลับไปยัง สสจ. เนื่องจากซึ่งเป็นตัวชี้วัดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
โดยไม่ได้น าข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป  
 การพัฒนาการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังและ
เรียนรู้จากผู้ป่วย/ผู้รับผลงานและน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ กระบวนการพัฒนามีทั้งความครอบคลุม
หน่วยงานที่ให้บริการ คือเพ่ิมการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจในหน่วยบริการจาก 1 หน่วยเป็น 11 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 84.6 ของหน่วยงาน และในส่วนของผลการวิเคราะห์เดิมรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดในระดับ
จังหวัด เพิ่มการ น าข้อมูลที่วิเคราะห์ผลมาน าเสนอให้กับทีมน าของรพ.รับทราบทุกเดือน เพ่ือ ติดตามและ
หาแนวทางการแก้ไข และคืนข้อมูลกลับไปยังผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ 
 การพัฒนาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในล าดับต่อไป คือเพ่ิมการประเมินใน
หน่วยงานเทคนิคบริการและงานรังสีการแพทย์ แยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน น าผลข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา และ เชื่อมโยงกับหน่วยงาน ทีมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและป้องกันการเกิดซ้ าต่อไป 
ส่งผลให้เกิดการน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ
ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.ชื่อผลงาน/โครงการ :การพัฒนาการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
2.ชื่อเจ้าของผลงาน : 1.นางอาลักษณ์  คล้ายเลี่ยน ต าแหน่งพนักงานบริการ  
   2.นายนัฐพงศ์ บุญคงแก้ว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
  ที่ปรึกษา: ภญ.จามรี   ไตรจันทร์ 
3.บทน า 
 การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินขององค์กร 
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ในหัวข้อ I-3.1 คือ องค์กรรับฟังและเรียนรู้จากผู้ป่วย/ผู้รับ
ผลงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น ามาใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการ/คาดหวัง รูปแบบเดิมการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ จัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยสอบถามผู้รับบริการใน
แผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 50 ฉบับ/เดือน  และน ามาวิเคราะห์  ส่งข้อมูลผ่านการรายงานตัวชี้วัดรายงาน
กิจกรรมสาธารณสุขไปยัง สสจ.พัทลุง โดยไม่ได้น าข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ต่อไป 
4.ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  หมายถึง ความพึงพอใจของของผู้รับบริการของโรงพยาบาลเขาชัยสนซึ่ง
ประกอบด้วย  4 ด้าน คือ  

1.กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
3.สิ่งอ านวยความสะดวก  
4.คุณภาพของการให้บริการ  

หมายเหตุ  ที่มา : อ้างอิงจากแบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุข 
5.วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือให้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลเขาชัยสนที่ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน 

2.เพ่ือให้มีการน าผลความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไปและคืนข้อมูลกลับแก่
ผู้รับบริการ 
6.ตัวช้ีวัด : 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  
 2.ร้อยละการน าเสนอข้อมูลความพึงพอใจในการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.  

3.ร้อยละการน าเสนอข้อมูลการแก้ไขเพ่ือพัฒนาตามข้อเสนอแนะและคืนข้อมูลกลับแก่
ผู้รับบริการ 
7.วิธีการ : กิจกรรมพัฒนางานแบ่งเป็น ๓ ระยะ 

ระยะที่ 1 
การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2560 ซึ่งมีการเก็บแบบสอบถามจ านวน 50 ฉบับ/ 

เดือน ซึ่งเก็บข้อมูล 1 หน่วยบริการคือ  หน่วยงานผู้ป่วยนอก มีก าหนดเก็บทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน มี
การวิเคราะห์ผล รายงานผลในการรายงานกิจกรรมสาธารณสุข สสจ.แต่ยังไม่มีการน าข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถามมารายงานผลต่อผู้บริหารทราบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบบริการ 



 
 
 

 
      แบบส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 

ระยะที่ 2 เนื่องจากการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ยังไม่ครอบคลุมหน่วยให้บริการ ดังนั้นในปี 
2561 มีการเพิ่มหน่วยงานในการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการเป็นจ านวน 5 หน่วย ซึ่ง
ประกอบด้วย งานผู้ป่วยนอก จ านวน 50 ฉบับ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 10 ฉบับ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
จ านวน 10 ฉบับ งานคลินิกโรคเรื้อรัง 10 ฉบับ และงานส่งเสริม จ านวน 10 ฉบับ รวม 90 ฉบับ/เดือน 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล รายงานผลในรายงานกิจกรรมสาธารณสุข และน าข้อมูลมาน าเสนอใน
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ  เพื่อหาโอกาสพัฒนา ซึ่งพบว่ายังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานของ
โรงพยาบาล พร้อมทั้งน าข้อมูลที่วิเคราะห์มาติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ซึ่งยังขาดข้อมูล
การแก้ไขข้อเสนอแนะจากการรับบริการ 

 
ข้อมูลน าเสนอน าเสนอกรรมการบริหารหน่วยบริการ 

 
  
ระยะที่ 3 
 เนื่องจากการ ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ยังไม่ครอบคลุมหน่วยให้บริการ ดังนั้นการ
ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการปี 2562 มีการพัฒนาเพ่ิมหน่วยงานในการจัดท าแบบสอบถามเป็น
จ านวน 11 หน่วย ซึ่งจะแยกเป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก มีการประเมินแบบสอบถามจ านวน 
130 ฉบับ/เดือน  ประกอบด้วย งานผู้ป่วยนอก 50 ฉบับ กลุ่มแพทย์แผนไทย 10 ฉบับ กลุ่มงานเวชกรรม
ฟ้ืนฟู จ านวน 10 ฉบับ งานคลินิกโรคเรื้อรัง 10 ฉบับ และงานส่งเสริม จ านวน 10 ฉบับ กลุ่มงานทันตก
รรม 10 ฉบับ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 10 ฉบับ กลุ่มงานเภสัชกรรม 10 ฉบับ คลินิกพิเศษ 10 ฉบับ และมี
การเก็บแบบสอบถามผู้ป่วยใน จ านวน 30 ฉบับ/เดือน ประกอบด้วย งานผู้ป่วยใน 20 ฉบับ และงานห้อง
คลอด 10 ฉบับ และเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการประเมินผลความพึงพอใจผู้ป่วยมีการเพิ่มรูปแบบการจัดท า



 
 
 

แบบสอบถามออนไลน์โดยการสแกน คิวอาร์โค๊ด เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้
ครอบคลุมมากขึ้นและกล้าเสนอความคิดเห็นต่อการบริการได้เพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาโดยน าข้อมูลของ
แต่ละเดือนน าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ และมีการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ  
จากการให้บริการและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบโดยการน าข้อมูลผลการวิเคราะห์แต่ละเดือนพร้อมทั้งการ
ปรับปรุงแก้ไขบริการมาติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบเป็นประจ าทุกเดือน  

               
ผู้รับบริการท าแบบส ารวจผู้ป่วยนอก  ผู้รับบริการจัดท าแบบส ารวจในระบบออนไลด์  

      
มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขของแต่ละหน่วย ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ใหผู้รับบริการทราบ  
 
8. ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  

 
2.ร้อยละการน าเสนอข้อมูลความพึงพอใจในการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.  
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3.ร้อยละการน าเสนอข้อมูลการแก้ไขเพ่ือพัฒนาตามข้อเสนอแนะคืนกลับแก่ผู้รับบริการ  
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9.สรุปผล  

การพัฒนาการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังและ
เรียนรู้จากผู้ป่วย/ผู้รับผลงานและน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ กระบวนการพัฒนามีทั้งความครอบคลุม
หน่วยงานที่ให้บริการ ซึ่งพัฒนาจนได้ ร้อยละ 84.6 ของหน่วยงานยังขาดในส่วนของงานเทคนิคบริการ 
รังสีการแพทย์ และในส่วนของผลการวิเคราะห์น ามาเสนอให้กับทีมน าของรพ.รับทราบทุกเดือน เพ่ือหา
แนวทางการแก้ไข และคืนข้อมูลกลับไปยังผู้รับบริการ ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ รพ.ต่อไป  
10.แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
 เนื่องจากความครอบคลุมในหน่วยบริการยังไม่ครอบคลุม 100 % โอกาสในการพัฒนาคือ ใน
หน่วยงานเทคนิคบริการ  มีการเก็บข้อมูลโดยมีแบบประเมินของหน่วยงานเอง ผู้รับผิดชอบจะน าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ต่อไป ในส่วนของงานรังสี จะมีการวางแผนในการเก็บข้อมูลเพิ่ม ในปี 2563 และ ปรับ
รูปแบบในการประเมินไขว้ เพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงในข้อมูลเพิ่มขึ้น และในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปจะมี
การวิเคราะห์ออกมาเป็นรายด้าน ของการประเมินเพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นโอกาสพัฒนาให้มากข้ึน พร้อม
ทั้งส่งต่อข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อชื่นชมไปยังทีม/ระบบต่างๆของโรงพยาบาล เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพเพ่ิมข้ึน 


