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ผลการส ารวจภาพรวมระบบ PEP ปีงบ 63 (ข้อมลู1 มี.ค.63 ถงึ 15 มิ.ย.63) 



ผลการส ารวจภาพรวมระบบ PEP ปีงบ 63 (ข้อมลู1 มี.ค.63 ถงึ 15 มิ.ย.63) 

IPD( N= 42)   
OPD (N=62)  

7.27% 

11.82% 

29.09% 

40.91% 

10.91% 



เปรียบเทียบผลการส ารวจภาพรวมโรงพยาบาล ปีงบ 63 (1 มี.ค.63 – 15 มิ.ย.63) 
ภาพรวม โรงพยาบาล 

96 คน 

8 คน 
1 - 4 แพทย์ 5-7 พยาบาล/จนท 

8.การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
9.ความเท่า

เทียม 

10-13 การได้รับค าแนะน า ข้อมูล 

14-15 ข้อมูลด้านยา 

16.ภาพรวม 



ผลการส ารวจภาพรวมโรงพยาบาล ปีงบ 63 (1 มี.ค.63 – 15 มิ.ย.63) 
ภาพรวม โรงพยาบาล 

ข้อค าถาม พอใจน้อย พอใจปาน
กลาง 

พอใจมาก 

1. แพทย์ให้ความส าคญักบัการตรวจร่างกาย เพือ่การวนิิจฉัย 6.73 12.50 80.77 

2.แพทย์ให้ข้อมูล/แนะน าวธีิการ และทางเลอืกในการรักษา 6.73 16.35 76.92 

3.ค าถามและข้อสงสัย ได้รับค าตอบทีชั่ดเจนจากแพทย์ 5.77 17.31 76.92 

4.แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความกงัวลในอาการเจ็บป่วย 5.77 19.23 75.00 

5.มโีอกาสได้พูดคุยกบัพยาบาลหรือเจ้าหน้าที ่เร่ืองการเจ็บป่วย 5.94 16.83 77.23 

6.พยาบาลหรือเจ้าหน้าทีส่ามารถตอบค าถามและข้อสงสัยได้ชัดเจน 6.73 15.38 77.88 

7.ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ 7.69 13.46 78.85 

8.ได้มส่ีวนร่วมในการตัดสินใจ ในเร่ืองการรักษา 6.73 17.31 75.96 
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ผลการส ารวจภาพรวมโรงพยาบาล ปีงบ 63 (1 มี.ค.63 – 15 มิ.ย.63) 

ภาพรวม โรงพยาบาล 

ข้อค าถาม พอใจน้อย พอใจปาน
กลาง 

พอใจมาก 

9.ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่เลอืกปฏิบัต ิ 6.73 16.35 76.92 

10.ได้รับค าแนะน า และขั้นตอนการรับบริการ ของโรงพยาบาล 4.81 15.38 79.81 

11.อาการเจ็บป่วยทั้งกายและใจได้รับการดูแลอย่างดี 4.81 14.42 80.77 

12.แพทย์ผู้รักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย / ญาติได้ซักถาม 4.81 14.42 80.77 

13.ผู้ป่วยและญาติ ได้รับข้อมูลการรักษาทีเ่ป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้ 4.85 11.65 83.50 

14.ได้รับข้อมูลการใช้ยา ผลข้างเคยีง และอาการทีต้่องเฝ้าระวงัอย่างชัดเจน 4.81 7.69 87.50 

15.ได้รับค าแนะน าอย่างชัดเจน ถึงอาการผดิปกติ ทีต้่องกลบัมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด 3.96 9.90 86.14 

16.ท่านพงึพอใจต่อบริการทีไ่ด้รับจากโรงพยาบาลโดยรวม ในระดับใด 10.58 6.73 82.69 
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เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจ 
ภาพรวม โรงพยาบาล (N=104) 

OPD (N=62) 

IPD (N=42) 

ข้อ 14 = 87.50% 
ข้อ 15 = 86.14% 
ข้อ 13 = 83.50% 
ข้อ 16 = 82.69%  
(พงึพอใจน้อย 10.58%)  

ขอ้ 14 = 83.87% 
ขอ้ 15 = 83.33% 
ขอ้ 13 = 79.03% 
ขอ้ 16 = 79.03% 
(พึงพอใจนอ้ย 16.13%)  
 

ข้อ 14 = 92.86%  
ข้อ1,12 = 90.48%  
ข้อ 13,15 = 90.24% 

ข้อ 4 = 75.00% 
ข้อ 8 = 75.96% 
ข้อ 3,2,9 = 76.92% 
ข้อ 5 = 77.25% 

ขอ้ 8 = 69.35% 
ขอ้ 4 = 70.97% 
ขอ้ 2,6 = 72.58% 

ข้อ 3 = 80.95%  
ข้อ 4 = 80.95%  
ข้อ 2,5,9 = 83.33% 

คะแนนสูงสุด 3 อันดับ คะแนนน้อยสุด 3 อันดับ 



เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจ น้อยที่สดุ 3 อนัดบัแรก แยกรายข้อ 
ภาพรวม โรงพยาบาล 

ข้อค าถาม ร้อยละพงึพอในมาก ปลายเปิด 

ข้อ 4 แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่าน
คลายความกังวลในอาการเจ็บป่วย 

75.00 

ข้อ 3 ค าถามและข้อสงสัย ได้รับ
ค าตอบที่ชัดเจนจากแพทย์ 

76.92 
- ช่ืนชมแพทย์ เก่ง พูดอธิบายด ี 
- ประทับใจ ทันตแพทย์ ให้ค าแนะน าดมีาก 

ข้อ 8 ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในเร่ืองการรักษา 

75.96 

ข้อ 9 ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม 
และไม่เลอืกปฏิบัติ 

76.92 
ให้บริการทุกคน ทุกเพศวยัไม่เลอืก , เข้าใจการ
รักษาตามความเร่งด่วน อาการหนักรักษาก่อน 

ข้อ 16 ท่านพงึพอใจต่อบริการที่
ได้รับจากโรงพยาบาลโดยรวม  
ในระดบัใด 

82.69 
- ภาพรวมดทุีกอย่าง ดกีว่าปากช่อง สีคิว้ 
- ภาพรวมด ีอยากให้คงมาตรฐานเช่นนี้ 



เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจ น้อยที่สดุ 3 อนัดบัแรก แยกรายข้อ 
OPD 

ข้อค าถาม ร้อยละพงึพอในมาก ข้อเสนอแนะปลายเปิด 

ข้อ 8 ได้มส่ีวนร่วมในการตัดสินใจ ในเร่ืองการ
รักษา 

69.35 แพทย์ให้ทางเลอืกในการตัดสินใจ 
ช่วยกนัเลอืกวธีิการรักษา 

ข้อ 4 แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความ
กงัวลในอาการเจ็บป่วย 70.97 

ข้อ 2 แพทย์ให้ข้อมูล/แนะน าวธีิการ และ
ทางเลอืกในการรักษา 72.58 

แพทย์เพิม่การให้ข้อมูล เกีย่วกบัแนวทาง
การรักษา 

ข้อ 16 ท่านพงึพอใจต่อบริการทีไ่ด้รับจาก
โรงพยาบาลโดยรวม  
ในระดบัใด 

79.03 



เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจ น้อยที่สดุ 3 อนัดบัแรก แยกรายข้อ 

IPD 

ข้อค าถาม % ข้อเสนอแนะปลายเปิด 

ข้อ 3 ค าถามและข้อสงสัย ได้รับค าตอบที่
ชัดเจนจากแพทย์ 

80.95% 

ข้อ 4 แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลาย
ความกงัวลในอาการเจ็บป่วย 

80.95% 
 

พูดอธิบายด ีรักษาลูกจนหายป่วย 
 

ข้อ 2 แพทย์ให้ข้อมูล/แนะน าวธีิการ และ
ทางเลอืกในการรักษา 83.33% 

ช่ืนชมแพทย์ทวพีงศ์ พูดด ีให้ค าแนะน า
ด ีเข้าใจผู้สูงอายุ ไม่ดุ มากีค่ร้ังก็
ประทับใจ 

ข้อ 5 มีโอกาสได้พูดคุยกบัพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ เร่ืองการเจ็บป่วย 

83.33% 

ข้อ 9 ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่
เลอืกปฏิบัต ิ

83.33% 
 



ผลการส ารวจภาพรวมระบบ PEP ปีงบ 63 (ข้อมลู1 มี.ค.63 ถงึ 15 มิ.ย.63) 

ขอบคุณท่ีดูแลเป็นอยา่งดี 
(ผป.กมัพชูา) 

แหลมทอง 2 เดก็รุ่นใหม่
เขา้ใจผูสู้งอาย ุให้

ค  าแนะน าดี พดูเพราะ 
เสียงชดัเจน ฟังชดั 

พนกังานเปลตอ้นรับดี
ตั้งแต่แรกรับ ชุดสี

สวยงาม จนท ตวัโตๆ
พดูคุยดี 

หมอ พยาบาล จนท. ทุก
คน ดูแลดี อยากขอบคุณ  

(5) 

หอ้งเจาะเลือดใหม่อากาศ
ดี โปร่ง ยา้ยจากท่ีเดิมกดี็ 

คุณหมอฟันพดูเพราะ มี
การแนะน าคนไขดี้ 

 I Love dentists 

ภาพรวมดี ประทบัใจ 
น่ารักทุกท่าน ดีใจท่ีไดม้า
ใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาล 

ไดม้าตรฐาน 

หอ้งน ้า สถานท่ีสะอาด ได้
มาตรฐาน 

หมอนวด กายภาพ ฝังเขม็ 
บริการดี 

ป้ายไฟบอกล าดบัคิวท่ี 
ODP มองเห็นชดัเจนดี 

ค าชม 



ผลการส ารวจภาพรวมระบบ PEP ปีงบ 63 (ข้อมลู ถงึ มิ.ย.) ผลการส ารวจภาพรวมระบบ PEP ปีงบ 63 (ข้อมลู1 มี.ค.63 ถงึ 15 มิ.ย.63) 

ขอ้เสนอแนะ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม( 7 ) 

1. บริเวณคลนิิกสารเสพติด อากาศร้อนช่วงบ่าย แดดส่อง ไม่เปิดพดัลม 
2. เสียงประกาศเรียกควิ OPD,หน้าห้องยา ไม่ชัดเจน 
3. ไม่มีป้ายบอกทางห้อง Lab ใหม่ 
4. จุดน่ังรอเจาะเลอืดไม่เพยีงพอ ไม่มีหลงัคา ฝนตกอาจเปียกได้ 
5. อยากให้เพิม่เก้าอีน้ั่งรอตรวจเลอืด 
6. สถานทีจ่อดรถไม่เพยีงพอ  



ผลการส ารวจภาพรวมระบบ PEP ปีงบ 63 (ข้อมลู ถงึ มิ.ย.) ผลการส ารวจภาพรวมระบบ PEP ปีงบ 63 (ข้อมลู1 มี.ค.63 ถงึ 15 มิ.ย.63) 

ขอ้เสนอแนะ ดา้นระบบบริการ (5) 

1. ER รอแพทยต์รวจนาน ใหบ้ริการล่าชา้ (2) การใหบ้ริการควรปรับปรุงใหเ้ร็ว
กวา่น้ี และแยกผูป่้วยท่ีเจบ็มาพบแพทยเ์ลย ไม่ใหน้ัง่รอตรวจ 

2. เสนอใหมี้คลินิกฝังเขม็นอกเวลา 
3. เพิ่มช่องทางการใหค้ะแนะน าขั้นตอนการรับบริการท่ี OPD 
4. การคดักรองผูรั้บบริการกลุ่มเส่ียงแพร่กระจายเช้ือ เดก็ทารก ผูใ้หญ่ แนวทาง

ปฏิบติัไม่ชดัเจน 
5. เสียงเรียกไม่ค่อยไดย้นิ แต่ป้ายไฟมองเห็นชดัเจน  

 



Thank you  
ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ  


