
การพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทย 

ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลควน
ขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ค าส าคัญ : การพัฒนา, ระบบการให้บริการ  

ชื่อเจ้าของผลงาน พร้อมชื่อหน่วยงาน : นางสาวชนากานต์  นุ่นด้วง, นายโยธิน  คงค าแก้วและนายโชคดี  รักแก้ว  กลุ่มงาน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลควนขนุน 

ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : นางสาวชนากานต์   นุ่นด้วง 

สรุปผลงานโดยย่อ : คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 

น. มีผู้มารับบริการเฉลี่ย 48 คนต่อวัน รับการจองคิวทางโทรศัพท์ด้วยเบอร์โทรโรงพยาบาลต่อสายมายังคลินิกการแพทย์แผน

ไทยฯ หรือคนไข้วอรค์อินเข้ามาจองคิวเอง ซ่ึงผู้มารับบริการแต่ละวันค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับพื้นที่คลินิกการแพทย์แผนไทยฯ

ที่มีอยู่อย่างจ ากัด คับแคบ ท าให้ผู้มารับบริการไม่สามารถเข้ารับการรักษาและเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก จากการพัฒนา

ระบบการให้บริการท าให้มีผู้มารับบริการเพิ่มข้ึนและผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการแพทย์แผนไทยมากข้ึน 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนารูปแบบให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากข้ึน 

ปัญหาและสาเหตุ: พื้นที่ภายในคลินิกฯคับแคบ แออัด ท าให้ผู้มารับบริการไม่สะดวกต่อการมาใช้บริการ เช่น รอบหนึ่งมีผู้มารับ

บริการ 8 คน ด้วยพื้นที่ที่คับแคบและจ ากัด ท าให้แพทย์แผนไทยต้องเร่งท าเวลาในการซักประวัติคนไข้ให้ทันต่อรอบการนวด 

เมื่อซักประวัติเสร็จ ผู้มารับบริการไปเปลี่ยนชุดเพื่อนวดและรอรับการบริการโดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยโต๊ะซักประวัติที่

แพทย์แผนไทยใช้อยู่บริเวณหน้าห้องแต่เตียงนวดอยู่หลังห้อง เมื่อแพทย์แผนไทยจัดคิวให้ผู้มารับบริการกับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ตามคิว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยไม่ทราบว่าผู้รับบริการคนใดคือคนไข้ของตน ท าให้ต้องเสียเวลาเดินมาถามแพทย์แผนไทยหน้าห้อง 

และตัวผู้รับบริการเองไม่ทราบว่าใครคือผู้ให้บริการของตน ได้นวดเตียงไหน นวดกับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยคนใด หากผู้รับบริการ

เป็นผู้ป่วยรายใหม่ เขาจะไม่ทราบว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทยชื่ออะไรบ้าง เป็นต้น ท าให้ผู้มารับบริการเกิดความไม่สะดวก ไม่พอใจ

ต่อการให้บริการ เสียเวลาในการนวด หรือไม่ว่าจะเป็นการรอซักประวัติหน้าห้อง แพทย์แผนไทยจะไม่ทราบว่าผู้มารับบริการคน

ใดมาก่อน เมื่อเรียกเข้ามาซักประวัติจึงเกิดการลัดคิว คนมาหลังได้เข้าห้องซักประวัติก่อน ท าให้คนที่มาก่อนไม่พอใจกับการ

ให้บริการ และการติดต่อจองคิวนวดกับทางคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ หากผู้มารับบริการมีอายุค่อนข้างเยอะ จะไม่สะดวกต่อ

การโทรเข้าเบอร์ของโรงพยาบาลแล้วต่อสายมายังคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ ดังนั้นกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก โรงพยาบาลควนขนุนจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการ โดยการเพิ่มช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

ไลน์หรือเพจทางเฟสบุ๊คของคลินิกฯ และปรับปรุงระบบการจัดคิว ให้ผู้มารับบริการเข้าใจและสะดวกมากท่ีสุด  



กิจกรรมการพัฒนา :  

กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มช่องทางการติดต่อกับทางคลินิกการแพทย์แผนไทยโดยตรง  

1. น าเงินบริจาคมาจัดซื้อโทรศัพท์มือถือและเปิดเบอร์ใหม่ โดยเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่จ าง่าย คือ       065-

7435223 เครือข่าย Dtac 

2. เปิดเพจเฟสบุ๊คไว้ส าหรับประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยเพจมีชื่อว่า “กลุ่มงาน

แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลควนขนุน” 

3. สมัคร E-mail ใช้ชื่อว่า ttm11417@gmail.com  

กิจกรรมที่ 2 : จัดท าบัตรคิวและบัตรเตียง 

1. ผู้มารับบริการหยิบบัตรคิวพร้อมแนบบัตรประชาชนนั่งรอหน้าห้องเพื่อรอแพทย์แผนไทยเรียกซักประวัติ

ตามคิว 

2. ผู้มารับบริการยื่นบัตรคิวพร้อมบัตรประชาชนที่แนบไว้ที่โต๊ะซักประวัติ โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยท า

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วัดความดัน เป็นต้น 

3. แพทย์แผนไทยจัดคิวผู้มารับบริการตามคิว หากผู้มารับบริการจองผู้ช่วยแพทย์แผนไทยก็จะจัดคิวตามที่ผู้

มารับบริการจองไว้ หากผู้มารับบริการไม่ได้จองผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จะจัดตามล าดับการมาท างาน

ก่อนหลังของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

4. แพทย์แผนไทยยื่นบัตรเตียงที่ระบุเลขเตียงและชื่อผู้ช่วยแพทย์แผนไทยพร้อมรูปถ่ายให้กับผู้มารับบริการ

ถือไว้เพื่อได้ทราบว่า ตนได้รับบริการเตียงหมายเลขใด และใครเป็นคนให้บริการ 
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กิจกรรมที่ 3 : ท าปา้ยขั้นตอนการให้บริการ พร้อมระบุข้อความที่ผู้มารับบริการต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน 

1. จัดท าป้ายเตียงนวดที่ระบุเลขเตียงอย่างชัดเจน เห็นได้ชัด ตั้งแต่เตียง 1-8 

2. ติดป้ายบอกขั้นตอนการเข้ารับบริการไว้หน้าคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการหยิบบัตร

คิว การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง : ท าการพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล

ควนขนุน ในช่วง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยสุ่มผู้มารับบริการจ านวน 20 คน ท าแบบสอบถามประเมินความ

พึงพอใจต่อการให้บริการหลังการพัฒนาระบบการให้บริการฯ ทั้งหมด 5 ข้อ โดยมีคะแนนเต็ม 100 ในแต่ละหัวข้อ โดยแบ่ง

ระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามล าดับ ดังนี้ 

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การเพิ่มช่องทางการติดต่อโดยเบอร์มือถือของคลินิกฯ       
2 การหยิบบัตรคิวหน้าห้องเพื่อรอเรียกซักประวัติตามล าดับควิ      
3 การจัดบัตรเตียงพร้อมระบุหมายเลขเตียงและชื่อผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย 
     

4 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตา่งๆหน้าคลินิกฯ      
5 มีเสียงเพลงบรรเลงเปิดฟังขณะก าลังนวด      



แผนภูมิแสดงผลความพึงพอใจต่อการให้บริการคลินิกการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลควนขนุน 

แยกตามหัวข้อ 5 หัวข้อ ดังนี้ 
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สรุปผลการพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า ผู้มารับบริการพึงพอใจ
ต่อการเพิ่มช่องทางการติดต่อโดยเบอร์โทรศัพท์มือถือของคลินิก ร้อยละ 95, พึงพอใจต่อการหยิบบัตรคิวหน้าห้องเพื่อรอเรียก
ซักประวัติตามล าดับคิว ร้อยละ 75, พึงพอใจต่อการจัดบัตรเตียงพร้อมระบุหมายเลขเตียงและชื่อผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ร้อยละ 
95, พึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆหน้าคลินิกฯ ร้อยละ 93 และพึงพอใจต่อการมีเสียงเพลงบรรเลงเปิดฟังขณะก าลัง
นวด ร้อยละ 81 โดยความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก อยู่ที่ร้อยละ 92 พบว่า ผู้มารับบริการพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในระดับมากที่สุด 

โอกาสพัฒนา :  

1. เพิ่มกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น เช่น การแช่เท้าสมุนไพร การพอกเข่าสมุนไพร การบ่งต้อด้วยหนาม

หวาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มจ านวนผู้มารับบริการที่สนใจในการให้บริการใหม่ๆ  

2. ประชาสัมพันธ์การให้บริการแพทย์แผนไทยตามแผนกต่างๆ โดยการแจกแผ่นพับที่ระบุถึงกิจกรรมที่เปิดให้บริการ 

อัตราค่าบริการต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้มารับบริการในแผนกอ่ืนได้

ทราบถึงการบริการที่เปิดในคลินิกแพทย์แผนไทยฯ ท าให้ให้คลินิกแพทย์แผนไทยฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีผู้มา

รับบริการเพิ่มมากข้ึน 

การติดต่อกับทีมงาน :  นางสาวชนากานต์  นุ่นด้วง    ต าแหน่ง   แพทย์แผนไทย  

ห้อง กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลควนขนุน   

โทร 074 – 682071-3 ต่อ 161, 065 – 7435223, 081 – 7483750 

Email chanakarn_1996@hotmail.com 

 


