
 

รายงานผลความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการผูปวยใน( IPD) ป2561 

หนวยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย 

 

             จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  180 คน จาก 12 หอผูปวยใน ในชวงเดือนกรกฎาคม 2561 

 

      สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

    ขอมูล จํานวน รอยละ 

1.สภาพผูตอบ       

 ผูปวย 167 92.8 

 พอแม 4 2.2 

 คูสมรส 2 1.1 

 ญาติ 5 2.8 

 ผูดูแล 2 1.1 

2.การศึกษา   

 ประถมศึกษา 139 77.2 

 อนุปริญญา 19 10.6 

 ปริญญา ตร ี 19 10.6 

 ปริญญา โท 3 1.7 

3.เพศผูปวย    

 ชาย 136 75.6 

                    หญิง 44 24.4 

4. อายุ    

 < 20 ป 5 2.78 

 20-30 51 28.33 

 31-40 73 40.56 

 41-50 22 12.22 

 51-60 19 10.56 

 60 ปขึ้นไป 10 5.56 
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      สรุป ความพึงพอใจ ไมพึงพอใจโดยรวม 

 

 พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

โดยรวม 96 % 4 % 

 

 

 

สวนที่  2   ความพึงพอใจ/ ไมพึงพอใจ ในการใหบริการ  

 

ประเด็น / ดาน พอใจ 

(รอยละ) 

ไมพอใจ 

(รอยละ) 

ไมเกี่ยวของ

คําถามน้ี 

(คน) 

1. การบริการในภาพรวม 99.15 0.85 0 

1.1  ความพึงพอใจตอการบริการในภาพรวม 0.6 99.4 0 

1.2  คุณภาพการรักษาทําใหการเจ็บปวยดีขึ้น 1.1 98.9 0 

2.ขั้นตอน/ระยะเวลาการบริการ 94.55 5.45 15 

 2.1  ความสะดวกของการบริการเชน การรับไวรักษา การชําระเงิน

คาบริการตางๆ การจําหนายผูปวยกลับบาน เปนตน 
7.8 92.2 1 

 2.2 ความรวดเร็วของการบริการตามขั้นตอนที่มีการติดประกาศไว 6.4 93.6 9 

 2.3 การจัดกิจกรรมเพ่ือการบําบัดรักษาเชน การจัดกิจกรรมกลุม

บําบัด การใหความรูในการดูแลตัวเอง การจัดพูดคุยกลุมญาติผูปวย 
2.3 97.7 3 

 2.4 กิจกรรมที่รพ จัดเพ่ือผอนคลาย เชนการดูหนัง ฟงเพลง กีฬา 

 มุมหนังสือ มคีวามเหมาะสม 
7.8 92.2 1 

 2.5 การเขาตรวจเย่ียมผูปวย ของแพทย 5.6 94.4 1 

 2.6 การดูแลของพยาบาลและเจาหนาที่ระหวางรักษาในหอผูปวย 2.8 97.2 0 

3. บุคคลากรที่ใหบริการ 97.02 2.98 3 

  3.1 สุภาพ ย้ิมแยม แจมใส กระตือรือรน เต็มใจบริการ 2.2 97.8 0 

  3.2 รับฟงปญหาและติดตามเรื่องที่มีปญหาหรือขอเรียกรอง ไมปด

ความรับผิดชอบ พรอมทั้งดูแลชวยแกปญหาอยางรวดเร็ว 
2.8 97.2 0 

 3.3 ใหคําอธิบายและตอบขอซักถามไดชัดเจนตามความตองการ 5.6 94.4 0 

 3.4 ใหขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวย การรักษา การดูแล 

ตนเองที่บานที่เขาใจงายเปนประโยชนตอการรักษา 
3.3 96.7 0 

3.5 ปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตเชนไมขอสิ่งตอบแทนไมรับสินบน 0.6 99.4 1 
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ประเด็น / ดาน พอใจ 

(รอยละ) 

ไมพอใจ 

(รอยละ) 

ไมเกี่ยวของ

คําถามน้ี 

(คน) 

3.6 บริการตามลําดับกอนหลังไมเลือกปฏิบัติ 3.4 96.6 2 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก 95.46 4.54 6 

  4.1 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกเชนตูนํ้าด่ืม ถังขยะ 

โทรศัพท เกาอ้ี พัดลม มรีถน่ังไปสงหอผูปวย เปนตน 
4.4 95.6 0 

  4.2 เสื้อผาและชุดเครื่องนอนในหอผูปวยเพียงพอกับความตองการ 1.7 98.3 0 

 4.3 เสื้อผาและชุดเครื่องนอนในหอผูปวยสะอาด 1.1 98.9 0 

 4.4 อาหารในหอผูปวยสะอาดและใหปริมาณเพียงพอ 2.8 97.2 0 

 4.5 รดชาดอาหาร 15.6 84.4 0 

 4.6 ความสะอาดของสถานที่เชนหองนอน หองนํ้า 

     โรงอาหารเปนตน 
3.9 96.1 1 

 4.7 ชองทางที่จะบอกความตองการขอรองเรียน ขอเสนอแนะมี

หลายชองทางเชนสมุดบันทึก กลองรับความคิดเห็น โทรศพัท เปนตน 
2.3 97.7 5 

 

 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะ ตอการปรบัปรุงการใหบริการ 

 

  1 ทานคิดวาโรงพยาบาลควรมีการปรับปรุงพฤติกรรมบริการของเจาหนาที่กลุมใด 

 

ดาน  จํานวน /รอยละ 

1. แพทย 16 ( 8.9) 

2.พยาบาล 9 (5.0) 

3. นักจิตวิทยา 11 (6.1) 

4. นักสังคมสงเคราะห 7 (3.9) 

5. เภสัชกร 9 (5.0) 

6. พนักงานชวยเหลือคนไข 22 (12.2 ) 

7. เจาหนาที่เวชระเบียน 5 (2.8) 
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 2. สิ่งที่ โรงพยาบาล ควรปรับปรุง 

ดาน  จํานวน 

1การบริการ 

แพทยควรมาตรวจ2-3ครั้งตอสัปดาห        (5)  

แพทยควรตรวจนานๆ ควรเพ่ิมเวลาใหคําปรกึษากับผูปวยและญาติ   

ตองการใหแพทยใหเวลากับคนไขมากขึ้นและรับฟงคนไขดวย  (4) 

ใหหมอถามเฉพาะโรคของผูปวย 

จนท.เวชระเบียนควรมีอุปกรณครบไมใชหากุญแจมือจากตํารวจใหผูปวยเจ็บขอมือ 

นักจิตควรเขาใหคําปรึกษา 

ผชล.ควรมีจรรยาบรรณพูดไพเราะกับผูปวย ควรมีนํ้าใจ 

การดูแลคนไข   จนท.ควรพูดใหสุภาพ ใหเกยีรติเปนกันเอง 

การเอาใจใส คาํพูดควรจะสุภาพ อยามองคนอ่ืนแตเปลือกนอกใชวาจาไมสุภาพ (4) 

อยากใหจนท.คอยดูแลสิ่งเสพติดสม่ําเสมอเชนบุหรี่ทําใหผูปวยอยากใชสิ่งเสพติด 

ควรจัดนํ้าด่ืมใหเพียงพอกับผูปวย ควรมีนํ้าเย็นบริการญาติ 

ควรมีตูนํ้าเย็น (3)  

ควรมีรถรับสงญาติที่มาเยี่ยมเพราะตึกผูปวยไกลไมสะดวกไมมีรถสวนตัว 

/มีโทรศัพทติดตอที่บาน 

ยุงเยอะ  (3) 

ปายแนะนําหองนํ้าในตึกสําหรับญาติ 

การมัดผูปวย การมัดผูปวยไวกับเตียงไมควรนานเกินไป  (2) 

ความรวดเร็วของการบริการ     เวลารอรับยาชามากตอนกลับบาน  (2) 

ลดระยะเวลาบําบัด/ใหนํากฏกติกาเกามาใชเชนใหกลับบานเดือนละครั้ง วันญาติ

เยี่ยมใหนําอาหารมาฝากได 

ลดระยะเวลาบําบัด 

ควรปรับผูปวยที่รุนแรงไวอีกตึกเพราะทําใหผูปวยที่ดีๆอยูแลวกลับเพ้ียนอีก 

 

42 

2. กิจกรรม 

อยากใหมีกิจกรรมตางๆเพ่ิมเติม  เลนกีฬาฟุตบอล 

ควรเพ่ิมกิจกรรมผอนคลาย  อยากออกว่ิงที่สนาม 

มุมเรียนรูขอมลูโรคทางจิตเวชสําหรับญาติ หรือการใชสื่อITความรูที่เขาถึงงาย  จัด

มุมหนังสือใหมหีลากหลายประเภท 

ควรพาผูปวยไปทํากิจกรรมขางนอกกิจกรรมผูปวยควรมีทกุวัน 

ควรใหผูปวยออกไปเดินสูดอากาศขางนอกบอยๆ 

18 



 5 
ดาน  จํานวน 

การเลนกีฬาเชนฟุตบอล 

การพักผอน การบันเทิง เชนดูโทรทัศน ฟงเพลง 

ควรพาผูปวยเดินเที่ยวรอบๆ รพ.ทุกวัน 

ควรใหผูปวยทาํดีลงมาออกกําลังกายบาง ดูหนัง ฟงเพลงบาง   

3  อาหาร 

ปริมาณอาหารใหนอยมาก  มนํ้ีารอน โอวัลติน  อาหารควรมีเน้ือมากกวาน้ี   อาหาร

ควรปรับปรุง    ปริมาณอาหารควรมีหลากหลายกวาน้ี 

ปรับปรุงรสชาดอาหาร  (7) 

ควรขายขนมชวงเย็น  ใหมีขนมขายทุกวัน (3) 

ควรมีขนมกับนมมื้อกอนนอน    ขนมที่บรกิารไมควรขาด 

อาหารควรปรับรสชาด มีเครือ่งปรุงเชนนํ้าปลา พริก แมก็กี้ 

ควรมีนํ้าเย็นหรือมีนํ้าแข็ง  (2) 

18 

4.สถานที ่

สถานที่ญาติเย่ียมไมพอ 

ควรมีรานสะดวกซื้อ ควรมีสหกรณผูปวยรานขายของ  (5)  

ตึกผูปวยเกา 

ประตูหองนํ้าตองการใหซอมหองนํ้า/ใสประตุใหมิดชิด 

ที่นอนนุมๆ 

ความสะอาดหองนํ้า(4) 

ความสะอาดพัดลม/พัดลมไมเพียงพอ/พัดลมเพดานไมหมุน (3) 

สถานที่ออกกําลังกายไมเพียงพอ 

ซอมเครื่องเลนกีฬาใหกลับมาใชงานไดปกติ 

หองนํ้าคับแคบเวลาเขาอาบนํ้าหรือทําธุระสวนตัว 

19 

5. การประสานงาน 

การติดตอญาติควรใหคนไขโทรหาญาติเวลาเดือดรอน    (3) 

อยากใหโทรกลับบานได  อยากใหมีโทรศัพทโทรหาญาติพอแม 

โทรศัพทกลับบาน   การติดตอญาติ 

ควรมีระบบติดตอสื่อสารกับนอกสถานที่ บรกิารของคนไขควรใหผูปวยโทรหาญาติ 

8 
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  3  สิ่งที่โรงพยาบาล ทําไดดีที่สุด คือ 

 

ดาน  จํานวน  

1. การบริการ 

 การใหบริการการดูแลที่ดีมาก   7 

การดูแลรักษาใหรับประทานยา 

การดูแลเอาใจใส  การดูแลของพยาบาล 

การดูแลรักษาของหมอพยาบาล 

รักษาผูปวยดวยจรรยาบรรณ 

การดูของพยาบาลและผชล.ดีมาก 

ใหความรูแนะนําในการรักษาตัว การดูแลตนเองเมื่อกลับบาน 

 ระบบการดูแลตามCNPG มาตรฐาน/การพัฒนาบุคลากรเปนแหลงเรียนรูที่ดี

หลักสูตรเฉพาะทาง/Percepterดี 

การใหความเคารพตอญาติ 

แพทยดี   แพทยพูดเพราะ 

ไมเลือกปฏิบัติ   บริการสุภาพ จนท.เปนกันเอง 

สุภาพย้ิมแยมแจมใส 

พยาบาลนารัก จนท.มีระเบียบ เขมงวดการกินยาดีมาก 

74 

2.การรักษาพยาบาล 

การรักษา  

การแนะนํา และยาที่ใชรักษา 

หมอเกงยาดี 

ยารักษาดี 

จัดกิจกรรมบําบัดแบบกลุม 

9 

3 อาหาร 

รสชาดอาหารดี 

อาหารอรอย 

4 

4. สถานที่  

การจัดหองพักสดใส สะอาดเปนระเบียบ 

มุมญาติเย่ียมจดัดี 

ความสะอาด  การรักษาความสะอาด   ตึกสะอาด 

6 

 

 


