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คุณภาพการบรกิารที่มีผลต่อหญิงตั้งครรภ์ในการใช้บริการที่คลินิกสูติ-นรเีวช  

แห่งหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม่ 

Service of Quality for Pregnant Women in using Obstetrics and Gynecology Clinic,  

One in Chiang Mai  

วิภาดา  โคตรแสนลี*  

บทคัดย่อ  

การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ เร่ืองคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อหญิงตัง้ครรภ์ในการใช้บริการท่ีคลินิกสูติ-นรีเวช    

แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 320 ราย ข้อมูลท่ีได้น ามาวิ เคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่   

ร้อยละและค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 30-34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้ต่อเดือน15,001-25,000 บาท อายุครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 3 

และมาใชบ้ริการในวันศุกร์ ชว่งเวลา 13.00 – 16.00 น. มีความถี่ในการมาใช้บริการ คือ เดอืนละ 1 คร้ัง และเหตุผลท่ีเลอืก

มาใชบ้ริการ คือ เช่ือมั่นในการรักษา  

ผลการศึกษา ระดับความส าคัญของคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อหญิงตั้งครรภ์ในการใช้บริการท่ีคลินิก 

สูต-ินรีเวช แห่งหนึ่งในจังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อคุณภาพการบริการสูงสุดใน

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ รองลงมาได้แก่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความใส่ใจลูกค้าเป็น

รายบุคคล ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านลักษณะภายนอก / สิ่งท่ีสัมผัสได้ ตามล าดับ ปัจจัยย่อยส่วนใหญ่

เป็นความได้เปรียบ/จุดแข็งในการแข่งขัน สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ผู้รับบริการรู้สกึมั่นใจ ปลอดภัยภายใตก้ารดูแลของแพทย์ 

และพยาบาลจากคลินิกสูตฯิ รองลงมาคือ บุคลากรของคลนิกิสูติฯ มคีวามนา่ไวว้างใจ สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการ

ได้ และบุคลากรของคลินกิสูตฯิ มคีวามสุภาพ และมารยาทท่ีดใีนการให้บรกิาร ตามล าดับ ส่วนปัจจัยย่อยท่ี เป็นจุดท่ีควร

มกีารปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งดว่น ได้แก่ บุคลากรของคลนิกิสูติฯ สนใจอยากจะทราบและแก้ไขปัญหาของผูรั้บบริการ 

ABSTRACT  

This independent study is study on Quality of Services Affecting Pregnant Women in using Obstetric and 

Gynecological Clinics, one in Chiang Mai, based on the service quality and satisfaction theory.  Questionnaires were 

used as a tool to collect data from 320 samples of pregnant women who used the service at Obstetrics and Gynecology 

Clinic. The data were analyzed by descriptive statistics; for examples, frequency and percentage.  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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The findings presented that most of respondents were in the age of 30-3 4  years old.  Their educational 

background was a bachelor’ s degree.  Their career is employee of government service or state enterprises with the 

monthly income 15,001 – 25,000 Bath. The pregnancy period was 29-40 week. Mostly used the service on Friday 

from 13.00 pm to 16.00 pm. The frequency of service used is once a month. Their reason is trust in the treatment.  

The results of the study was found that most respondents rated the highest quality of service in terms of 

Assurance aspect, following by, Reliability aspect, Empathy aspect respectively, Responsiveness aspect, and Tangible 

aspect.  Most factors is a competitive advantage.  The top three factors are:  Safe under medical supervision.  Nurses 

from the obstetric clinic were followed by the staff of the clinic. Be trustworthy Confidence in the service. And the staff 

of the clinic are polite and courteous to provide services, respectively.  The sub- factors in a point that should be 

improved and developed urgently, including the staff of the clinic. Interested to know and solve problems of the service 

recipient 

บทน า  

การฝากครรภ์เป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้มารดาและบุตรในครรภ์ได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

สาขาอยา่งใกล้ชิดและสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้รับค าแนะน าในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหรือ

ความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อบุตร โดยปกติแล้วเมื่อมารดาทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ก็มักจะมองหาโรงพยาบาลและ 

สูตินรีแพทย์ท่ีจะไปฝากครรภ์ด้วย  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของแพทย์เป็นอันดับแรก รวมไปถึง

ชื่อเสียง คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ความใกล้ไกล ความสะดวกสบายในการเดินทาง ค่าใชจ้่าย ฯลฯ ส าหรับการ

เลือกสถานท่ีในการฝากครรภ ์หญิงตั้งครรภ์มักมีการศึกษาหาข้อมูลเพื่อหาสถานท่ีฝากครรภ์ท่ีดี เหมาะสมกับตนเองและ

บุตร เช่น สอบถามจากเพื่อนฝูง ญาติ  พี่น้องท่ีเคยมีประสบการณ์ หรือการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

เพื่อช่วยประกอบการตดัสนิใจ (MedThai, 2560) 

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ มีโรงพยาบาลและการให้บริการ

ทางการแพทยท้ั์งของภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพ ทันสมัยได้มาตรฐานและมคีุณภาพ โดยมีโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน 48 

แห่ง แยกออกเป็นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ง สังกัดกระทรวงอื่น 10 แห่ง และเอกชน 14 แห่ง (แผนพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2558 – 2561, 2558) ผู้รับบริการจึงมีทางเลือกหลากหลายในการเลือกใช้บริการ ธุรกิจโรงพยาบาล

เองจึงพยายามท่ีจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการมุ่งเน้นด้านการให้บริการ และคุณภาพการรักษา รวมถึง

การให้ความส าคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ อันมีส่วนช่วยในการดึงดูดให้ผู้รับบริการเข้ามาใช้

บริการในโรงพยาบาลของตนมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากข้อมูลอัตราการเกิดของประชากรจังหวัดเชยีงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557 

– 2559 พบว่า ปี พ.ศ. 2557 มีอัตราการเกิดอยู่ท่ี 21,181 ราย พ.ศ. 2558 มีอัตราการเกิดอยูท่ี่ 21,038 ราย และปี พ.ศ. 

2559 มอีัตราการเกิดอยูท่ี่ 19,789 ราย (การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จ าแนกตามเพศ เป็นรายอ าเภอ, 

2559) ในขณะที่การตั้งครรภ์ลดลง แต่สถานพยาบาลท่ีให้บริการในด้านการฝากครรภม์ีจ านวนเท่าเดิม นั่นหมายความว่า
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จะเกิดการแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีรุนแรงมากขึ้น และด้วยเหตุนี้สถานพยาบาลจึงต้องพยายามแข่งขันกันเพื่อรักษา

ส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อหญิงตั้งครรภ์ในการใช้บริการท่ีคลินิกสูติ-นรีเวช 

เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริการฝากครรภ์ของ  

คลินิกสูติ-นรีเวช ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงสร้างความประทับใจแก่

ผู้รับบริการ อันจะเป็นผลให้เกิดการกลับมาใชบ้ริการซ้ า การบอกตอ่ และท าให้มีจ านวนผู้มารับบริการเพิ่มมากขึน้ 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคิดคุณภาพการบรกิาร คุณภาพการบริการ เป็นการประเมินของผู้รับบริการ โดยการเปรียบเทียบระหว่าง

การบริการท่ีคาดหวัง (Expectation Service) กับการบริการท่ีรับรู้จริง (Perception Service) โดยการประเมินคุณภาพของ

การบริการมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อผู้ รับบริการ 

(Responsiveness) การให้ความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ (Assurance) ความใส่ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) และลักษณะ

ภายนอก / สิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibility) (Parasuraman และ Zeithaml and Berry อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557 

: 84-85) 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

1. ขอบเขตการศกึษา  

ศึกษาตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยประเด็นท่ีสนใจศึกษาประกอบด้วย ความเชื่อถือและ

ไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) 

ความใส่ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) และลักษณะภายนอก / สิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibility)  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

หญิงตั้งครรภ์ท่ีมาใช้บริการท่ีคลินิกสูติ-นรีเวช แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 320 ราย และใชว้ธีิการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งตามสะดวก  

3. เครื่องมอืที่ใช้และวิธีการรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 4  ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่เดอืน อายุครรภ์   

เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของหญิงตัง้ครรภ ์ได้แก่ เหตุผลท่ีมารับบริการ วันท่ีเข้ามารับบริการ ชว่งเวลา

ท่ี เข้ามารับบริการ ความถี่ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของหญิงตั้งครรภ์ต่อคุณภาพการบริการของคลินิกสูติ -นรีเวช 

ประกอบด้วย คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้ รับบริการ ด้านการให้  

ความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ ดา้นความใส่ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล และด้านลักษณะภายนอก / สิ่งท่ีสัมผัสได้ 

ส่วนที่ 4 ปัญหา ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย โดยมีรายละเอยีด ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใชค้่าสถิตคิวามถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของหญิงต้ังครรภ ์ใชค้่าสถิตคิวามถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของหญิงตั้งครรภ์ต่อคุณภาพการบริการของคลินิกสูติ -นรีเวช  

ใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในการวัด โดยจะแบ่งระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด โดยแตล่ะระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

  ระดับความส าคัญ ระดับคะแนน    

      มากที่สุด                    5         

       มาก                    4    

  ปานกลาง            3     

  น้อย             2        

  นอ้ยท่ีสุด      1          

การก าหนดช่วงคะแนนของค่าเฉลี่ยเพื่อท าการวิเคราะห์ผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากช่วงค่าเฉลี่ย (Best, 1970 

อา้งถึงใน ศันสนยี ์สีพมิขัด, 2556: 47) ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 

  4.50-5.00  ระดับความส าคัญมากที่สุด 

  3.50-4.49  ระดับความส าคัญมาก 

  2.50-3.49  ระดับความส าคัญปานกลาง 

  1.50-2.49  ระดับความส าคัญน้อย 

  1.00-1.49  ระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ 4 ปัญหา ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ใชค้า่สถิตคิวามถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 30-34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพรับ

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้ตอ่เดอืน15,001-25,000 บาท อายุครรภอ์ยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 3 (สัปดาห์ท่ี 29– 40)  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของหญิงต้ังครรภต์อ่คุณภาพการบริการของคลินิกสูต-ิ นรีเวช  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการฝากครรภ์และหรือตรวจหลังคลอด และมาใช้บริการในวันศุกร์ 

ชว่งเวลา 13.00 – 16.00 น. มคีวามถี่ในการมาใชบ้ริการ คือ เดอืนละ 1 ครัง้ และเหตุผลท่ีเลอืกมาใช้บริการ คือ เช่ือมั่นใน

การรักษา  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของหญิงต้ังครรภต์อ่คุณภาพการบริการของคลินิกสูติ-นรีเวช  

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจ ปลอดภัย

ภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลจากคลินิกสูติฯ รองลงมาคือ ผู้รับบริการได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อมูล และขั้นตอน

ท้ังหมดเกี่ยวกับการฝากครรภ์ วิธีการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ และอาการผิดปกติท่ีควรมาพบแพทย์อย่างชัดเจน  

และผู้รับบริการได้รับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับอาการจากคลินกิสูติฯ ทุกครัง้ท่ีมาใชบ้ริการ ตามล าดับ  

ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบรกิาร 

ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บุคลากรของคลินิกสูติฯ  

ให้บริการอยา่งรวดเร็ว รองลงมาคือ บุคลากรของคลนิกิสูติฯ ไมยุ่ง่จนเกินไปท่ีจะตอบสนองตอ่ค าร้องขอ และเมื่อมีปัญหา 

คลินิกสูตฯิ เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหา ตามล าดับ  

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบรกิาร 

ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บุคลากรของคลินิกสูติฯ มีความ 

น่าไว้วางใจ สร้างความเชื่อมั่นให้ได้ รองลงมาคือ บุคลากรของคลินกิสูติฯ  มีความสุภาพและมารยาทท่ีดีในการให้บริการ 

และผู้รับบริการรู้สกึว่าปลอดภัยในการให้ขอ้มูลกับบุคลากรของคลนิกิสูติฯ ตามล าดับ  

ด้านความใส่ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล  

ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บุคลากรของคลินิกสูติฯ  

สนใจอยากจะทราบและแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ รองลงมาคือ บุคลากรของคลินิกสูติฯ เข้าใจความต้องการของ

ผู้รับบริการ และคลินิกสูตฯิ ถือผลประโยชนข์องผู้รับบริการเป็นท่ีต้ัง ตามล าดับ  

ด้านลักษณะภายนอก / สิ่งที่สัมผัสได้ 

ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ในการตรวจ

และวินิจฉัยมคีวามทันสมัยมีจ านวนเพยีงพอและมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ บุคลากรแตง่กายเรียบร้อย และมีมาตรการ

ด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับผู้ท่ีต้ังครรภ ์ตามล าดับ  

การอภปิรายผลการศึกษา 

เมื่อพิจารณาการให้ความส าคัญของหญิงตั้งครรภ์ตอ่คุณภาพการบริการของคลินกิสูติ-นรีเวช ในแต่ละดา้นโดย

เรียงตามล าดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อคุณภาพบริการด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ  

เป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความใส่ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล ด้านการตอบสนอง

ต่อผู้รับบริการ และด้านลักษณะภายนอก / สิ่งท่ีสัมผัสได้ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อยส่วนใหญ่
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เป็นความได้เปรียบ/จุดแข็งในการแข่งขัน สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ผู้รับบริการรู้สกึมั่นใจ ปลอดภัยภายใตก้ารดูแลของแพทย์ 

และพยาบาลจากคลินิกสูตฯิ รองลงมาคือ บุคลากรของคลนิกิสูติฯ มคีวามนา่ไวว้างใจ สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการ

ได้ และบุคลากรของคลินิกสูติฯ มีความสุภาพ และมารยาทท่ีดีในการให้บริการ ตามล าดับ ส่วนปัจจัยย่อยท่ีควรมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งดว่น ได้แก่ บุคลากรของคลินิกสูตฯิ สนใจอยากจะทราบและแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ           

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิภาวี ชาดิษฐ์ (2559) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อ

คุณภาพบริการแผนกจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และผลการศึกษาของ  

วรรณาพร   ศรีอริยนันท์ (2556) ท่ีได้ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ  

ของโรงพยาบาลปทุมธาน ี

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษา คุณภาพการบริการท่ีมีผลตอ่หญิงต้ังครรภใ์นการใชบ้ริการท่ีคลินิกสูติ-นรีเวช แห่งหนึ่งในจังหวัด

เชยีงใหม่ ผู้ศกึษาได้มขี้อเสนอแนะ ดังนี ้

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ควรสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มารับบริการด้วยการให้บริการอย่างถูกต้อง  

และชัดเจนเสมอ ส าหรับการให้บริการในแต่ละขัน้ตอน ผู้ปฏบัิตงิานควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทุกครั้งวา่ก าลังจะท าอะไร 

กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว ส าหรับการช้ีแจ้งข้อมูลในการดูแลตัวเองของผู้ต้ังครรภอ์าจท าในรูปแบบของคูม่อืส าหรับ

คุณแม่ท่ีต้ังครรภ ์คลิปวดีีโอบรรยาย หรอืจัดท าเป็นโครงการให้ค าแนะน าส าหรับคุณแม่ต้ังครรภโ์ดยเฉพาะ เป็นรุ่นๆ ไป  

ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรแสดงความกระตือรือร้นในการให้บริการ  

และไมเ่พกิเฉยหากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดใดๆกับผู้รับบริการ โดยควรรีบเข้าหาผู้รับบริการและเสนอตัวเพื่อช่วยแก้ไข

หรือเสนอทางเลือกในกรณีท่ีปัญหามีขอ้จ ากัดไมส่ามารถแก้ไขได้แก่ผู้รับบริการ  

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ บุคลากรควรปฏบัิติงานด้วยความเชี่ยวชาญ ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความ

ไว้วางใจ และเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ควรมีการอบรมบุคลากรให้มีมารยาทดี เหมาะสมในการให้บริการ และควรให้

ความส าคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลของผู้มารับบริการให้เป็นความลับ 

ด้านความใส่ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล ควรมีการอบรมพฤติกรรมการให้บริการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  

ให้มีพฤติกรรมการบริการท่ีดี มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับผู้มารับบริการ มีความกระตือรือร้น เข้าใจ ใส่ใจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการ และควรให้บริการโดยค านงึถึงผลประโยชน ์ความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นท่ีต้ัง  

ด้านลักษณะภายนอก / สิ่งที่สัมผัสได้ ส าหรับเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ในการตรวจและวินิจฉัย ควรมีการส ารวจ

ปริมาณและสถิติจ านวนการใช้งาน เพื่อน ามาเปรียบเทียบว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ หากไม่เพียงพออาจ  

ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเพิ่มเติม และควรให้มีการตรวจเช็คเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ อย่างสม่ าเสมอ หากเกิดการช ารุด 

เสื่อมสภาพควรแก้ไขปรับเปลี่ยนทันที เพื่อลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ ท่ีไม่ได้ประสิทธิภาพ  

ด้านการแตง่กายของบุคลากร ควรรักษาความสะอาด เรียบร้อย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และด้านสถานท่ีให้บริการควรมี

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการรู้สกึสะดวกสบายและเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีต้ังครรภ์ 
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