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หน่วยงาน ศูนยรั์บผูป่้วยใน 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 

 

1 
 



 

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดําเนินการ 

1 นางชวะรา เทียมสงวน    ตาํแหน่ง หน.งานสร้างเสริมสุขภาพและศูนยรั์บผูป่้วยใน 

2 นางสาวศิริพร  ไชยทิพย ์     ตาํแหน่ง  พยาบาล  

3 นางอรปภา  สุธรรมยอง  ตาํแหน่ง  พยาบาล 

4 นางสาวหทยันุช  เกิดเทวา ตาํแหน่ง  ผูช่้วยพยาบาล  

5 นางสาววภิาพร  ลดหวัน่  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยพยาบาล  

 

5 ลาํดับปัญหาความเส่ียงสําคัญทีพ่บระดับหน่วยงาน/ โรงพยาบาล 

1 เตียงนอนโรงพยาบาลไม่เพียงพอสาํหรับผูป่้วยในบางวนั 

2 พื้นท่ีไม่เพียงพอสาํหรับผูป่้วยนัง่รอทาํเร่ืองข้ึนนอนโรงพยาบาล 

3 ผูรั้บบริการเตรียมความพร้อมไม่เพียงพอสาํหรับการนอนโรงพยาบาล 

4 พฤติกรรมบริการของผูใ้หบ้ริการไม่เหมาะสม 

5 ผูป่้วยอาการทรุดลงขณะรอเตียงนอนโรงพยาบาล 

 

โครงการทีเ่ลอืกมาดําเนินการ  : มีท่ีนัง่ ระหวา่งรอท่ีนอน 

หลกัการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ (อ้างองิข้อมูลสถิติและผลการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา)  

ดว้ยศูนย์รับผูป่้วยในมีหนา้ท่ีรับจองเตียงเพื่อจดัสรรเตียงนอนสาํหรับผูป่้วยท่ีตอ้งเขา้รับการรักษา

แบบผูป่้วยใน ซ่ึงในแต่ละวนัก็จะมีจาํนวนผูป่้วยแตกต่างกนับางวนันอ้ยบางวนัมาก ประกอบกบัเตียงนอน

โรงพยาบาลมีจาํนวนจาํกดั ส่งผลใหใ้นบางวนัมีจาํนวนผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งนอนโรงพยาบาลเยอะมาก  

โดยเฉพาะวนัอาทิตยจ์ะมีจาํนวนผูป่้วยท่ีตอ้งนอนโรงพยาบาลจาํนวนมากเพื่อเตรียมตวัเขา้รับการรักษาหรือ

ทาํหตัถการในวนัจนัทร์ เช่น รับการผา่ตดั  ส่องกลอ้ง  รับยาเคมีบาํบดั รับการใหเ้ลือด  เป็นตน้ แต่เน่ืองดว้ย

สถานท่ีของหอ้งศนูยรั์บผูป่้วยในเล็ก คบัแคบ ไม่สามารถรับผูป่้วยเขา้ไปนัง่รอไดท้ั้งหมดหลายคนตอ้งยนืรอ

ดา้นนอกเพราะเกา้อ้ีไม่พอ บางรายไปนัง่รอท่ีร้านกาแฟ บางรายไปนัง่รอท่ีหนา้แผนกกุมารบา้ง หนา้แผนก

ฉุกเฉินบา้ง  ทาํใหเ้รียกหาผูป่้วยไม่พบ หลายคร้ังผูป่้วยก็บน  และร้องเรียนไม่พึงพอใจ 

ทางหน่วยงานจึง ได้มีการ นาํมาพดูคุยเพื่อหาแนวทาง ปรับปรุง แกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพื่อลดขอ้

ร้องเรียน   เพิ่มความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ป่้วยและญาติท่ีมารอรับ

บริการ 
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ผลการสํารวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา (สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมกบัการดําเนินงาน CQI 

ของหน่วยงาน)  

 

ที่ รายการ เป้าหมาย 
ปี  2561 

มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. 

1 จํานวนข้อร้องเรียนเร่ือง

สถานทีบ่ริการ 
0 ฉบับ/เดือน 10 15 12 11 

2 ร้อยละความพงึพอใจ

ผู้รับบริการ 
 90% 88.67 83.45 85.05 89.56 

 

นําเสนอข้อมูลผลการสํารวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหาในรูปกราฟ 

 
กราฟแสดงจํานวนข้อร้องเรียนเร่ืองสถานทีใ่ห้บริการ 

 

 
 

กราฟแสดงร้อยละความพงึพอใจผู้รับบริการ 
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การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  (การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยแผนภูมิก้างปลา หรือ แผนภูมิต้นไม้  ฯลฯ     )  

 

การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยแผนภูมิก้างปลา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ที่นั่งสําหรับสําหรับ 

ผู้ป่วยนั่งรอขึน้นอน

โรงพยาบาล            

ไม่เพยีงพอ 

สถานที่คบัแคบ 

มีญาติพามาหลายคน 

กลวัไม่ได้เตียงจึงรีบมา 

ผู้ป่วยมาเวลาเดยีวกนั 

รอเว้นช่วงรับผู้ป่วย 

จํานวนเตยีงว่างไม่เพยีงพอ 

รอทาํความสะอาดเตยีง

 

รอเตยีงผู้ป่วยกลบับ้าน 

นัดผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาล

ในวนัเดยีวกนัหลายราย 

อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 

ไม่ทราบสถานะเตยีงล่วงหน้า 

ไม่สามารถยนืยนัเตยีงล่วงหน้าได้ 

Man 

Material 

Environment 

Method 

ที่นั่งไม่เพยีงพอ 
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M - Man         บุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี  

M - Method     วธีิการ/กระบวนการทาํงาน 

M - Material    วตัถุดิบหรือขอ้มูล เช่น งบประมาณ การบริหารจดัการ  

 M - Machine    เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวก 

 E - Environment   ปัจจยั  

 

วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

2. เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บการอาํนวยความสะดวก  

 

ตัวช้ีวดัและเป้าหมายของตัวช้ีวดั 

1. จาํนวนจาํนวนขอ้งร้องเรียนลดนอ้ยลง 

2. อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ > 80
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ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ……….มีนาคม – พฤศจิกายน 2561 

 

                               ระยะเวลา (เดือน) 

ข้ันตอน              

2561  

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหา          

  

  

นําโปรแกรมลงใช้จริงกบัผู้รับบริการ          

       

     

ตรวจสอบผล   Check          

    

  

แก้ไขปรับปรุง   Action 

และจัดทาํมาตรฐาน 

         

  

 1.  เส้นแผนงาน        ดว้ยเส้น 

             2.  การดาํเนินงานจริง ดว้ยเส้น  
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การปรับปรุงพฒันา             ตารางสรุปวธีิการปรับปรุงแก้ไขและผลของการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวธีิการทีก่าํหนด  

ปัญหา  

 

สาเหตุ วางแผนการปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผดิชอบ วนั/เดือน/ปี ประเมินผล  

การปรับปรุง 

เร่ิม ส้ินสุด แก้ไข 

Man 1.ผูป่้วยมารับบริการเวลาเดียวกนั 

2.ผูป่้วยรีบมาเพราะกลวัไม่ไดห้อ้ง

พิเศษ 

3.มีญาติพามาหลายคน 

1.ใหค้าํแนะนาํช่วงเวลาใหบ้ริการ

ผูป่้วยตั้งแต่วนัท่ีมาจองหอ้ง 

2.ช้ีแจงแนวทางการจดัคิวตามลาํดบั

การจองเพื่อใหผู้ป่้วยและญาติมัน่ใจ 

3.กรณีมาหลายคนใหส่้งตวัแทนรอ

ดา้นในหอ้ง หากท่ีนัง่ไม่พอ 

ศูนยรั์บผูป่้วยใน มี.ค.61 พ.ย.61 - ผูป่้วยและญาติเขา้ใจและไม่

รีบมารอก่อนเปิดแผนก           

Method 1.นดัผูป่้วยมานอนโรงพยาบาลใน

วนัเดียวกนัหลายราย 

2.ไม่สามารถยนืยนัการไดเ้ตียง

ล่วงหนา้ได ้

3.ไม่ทราบสถานะเตียงล่วงหนา้ 

 

1. ใหค้าํแนะนาํช่วงเวลาใหบ้ริการ

ผูป่้วยตั้งแต่วนัท่ีมาจองหอ้ง 

2.ช้ีแจงแนวทางการจดัคิวตามลาํดบั

การจองเพื่อใหผู้ป่้วยและญาติมัน่ใจ 

3.อธิบายขอ้จาํกดัในการรับรู้จาํนวน

เตียงวา่ง 

ศูนยรั์บผูป่้วยใน มี.ค.61 พ.ย.61 - ผูป่้วยและญาติเขา้ใจ

กระบวนการใชเ้ตียงของ

โรงพยาบาล 

Material 

 

1.สถานท่ีคบัแคบ ท่ีนัง่ไม่เพียงพอ 

2.ผูป่้วยตอ้งหาท่ีนัง่รอ ซ่ึงอยูไ่กล 

ทาํใหเ้รียกไม่พบ 

3.ไม่มีช่องทางเดินออกไปเรียกหา

ผูป่้วย 

1.ใหผู้ป่้วยและญาตินัง่รอบริเวณเกา้อ้ี

ดา้นนอกหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง  เม่ือถึง

คิว จนท.จะโทรศพัทแ์จง้ รปภ.

ดา้นหนา้ช่วยเรียกผูป่้วย 

ศูนยรั์บผูป่้วยใน มี.ค.61 พ.ย.61 -ผูป่้วยและญาติมีความมัน่ใจ

วา่จะไม่ถูกแซงคิวหากนัง่ดา้น

นอก 
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ผลการสํารวจสภาพข้อมูลหลงัแก้ปัญหา 

 (สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมกบัการดําเนินงาน CQI ของหน่วยงาน)  

 

ที่ รายการ เป้าหมาย 
ปี  2561 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. 

1 จํานวนข้อร้องเรียนเร่ือง

สถานทีบ่ริการ 
0 ฉบับ/เดือน 8 4 1 2 

 

2 ความพงึพอใจ

ผู้รับบริการ 
 90% 87.43 89.88 90.05 91.55 

 

 

 

 
กราฟแสดงจํานวนข้อร้องเรียนเร่ืองสถานทีใ่ห้บริการ 

 

 
กราฟแสดงร้อยละความพงึพอใจผู้รับบริการ 

 

 

 

 

9 
 



นําเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบผลระหว่างก่อนและหลงัดําเนินการ /ประเมินผลการเปลีย่นแปลง  

 

 
กราฟแสดงจํานวนข้อร้องเรียนเร่ืองสถานทีใ่ห้บริการก่อนและหลงัทาํโครงการ  

 

 
กราฟแสดงร้อยละความพงึพอใจผู้รับบริการเปรียบเทยีบก่อนและหลงัทาํโครงการ 

 

สรุปวเิคราะห์ผลการดําเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวช้ีวดั  

 จากผลการดาํเนินงานพบวา่จาํนวนขอ้ร้องเรียนเร่ืองไม่มีสถานท่ีนัง่รอนอนโรงพยาบาลลดนอ้ยลง

ผูป่้วยมัน่ใจในระบบการจดัสรรเตียง จาํนวนผูป่้วยท่ีมารอเตียงนอนโรงพยาบาลก่อนเวลาทาํการลด  

นอ้ยลง พบเฉพาะผูป่้วยใหม่ท่ีมาจากต่างจงัหวดัท่ียงัคงมารอก่อนเปิดแผนก  มีระบบในการติดตามหาผูป่้วย

และญาติท่ีไปนัง่รอนอกหอ้งหรือสถานท่ีต่างๆ ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน ความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นสถานท่ี

เพิ่มมากข้ึน 

 

10 
 



บทเรียนทีไ่ด้รับ 

1 การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานโดยเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 

2 สัมพนัธภาพระหวา่งหน่วยงานก่อใหเ้กิดผลลพัธ์การบริการท่ีดีข้ึนได้ 

 

การพฒันาต่อเน่ือง 

 บริการแจง้ผลการจองเตียงหอ้งพิเศษล่วงหนา้ทางแอพพลิเคชัน่ 

 

นวตักรรม*ทีไ่ด้จากการดําเนินโครงการจํานวน ................... เร่ือง 

 

สรุปจัดทาํเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เร่ือง 

   

 กจิกรรม CQI จะทาํต่อไปในอนาคต 

เพิม่ประสิทธิภาพการให้ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนนอนโรงพยาบาล 

 

*นวตักรรม คือ  ส่ิงทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญเพือ่ปรับปรุงคุณภาพบริการ  

    1. เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เคยมีใครคิดนาํมาใชก่้อน 

    2. เป็นส่ิงท่ีเคยมีมาแลว้ แต่นาํมาปรับปรุงเสริมแต่งข้ึนใหม่ใหเ้หมาะสม 

    3. จะตอ้งไม่เป็นส่วนของระบบงานในปัจจุบนั 

11 
 


