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ออง เฮ วิน: ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการสุขภาพแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพินลอน
ยางกุง ประเทศ พมา (Clients’ Satisfaction towards Health Care Services at Outpatient Department,
Pinlon Hospital, Yangon, Myanmar ) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: อ. อลิสสิโอ แพนซา, M.D.,
M.Com.H, D.T.M&H. 87 หนา
การศึกษาแบบตัดขวางทําการศึกษาในวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาล
พินลอน, ยางกุง, ประเทศพมา และ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจการบริการ ประชากรในการศึกษา
ครั้งนี้คือผูปวย หญิงตั้งครรภ และผูปกครองของเด็กที่อายุต่ํากวา 15ปที่เขารับบริการแผนกผูปวยนอกเฉพาะทาง
โรงพยาบาลพินลอน โดยการสอบถามแบบสวนตัวจากแบบสอบถามดวยขนาดตัวอยางจํานวน 320 ตัวอยาง
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 30 ป และ 31 – 40 ป
เทากับรอยละ 53.2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 57.2 สวนใหญของผูตอบ
แบบสอบถามแตงงานแลว มีเพียงสวนนอยที่ยังไมแตงงาน ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษา รอยละ 58.1
โดยทั่วไปอาชีพของผูตอบแบบสอบถามคือประกอบธุรกิจสวนตัว (เจาของธุรกิจ) และ กลุมพึ่งพา (ไมมีงานทํา)
โดยมีรายไดครอบครัวอยูระหวาง 300,000 – 500,000 เยน ตอเดือน คิดเปนรอยละ 54.9 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเคยรับบริการผูปวยนอกโรงพยาบาลพินลอนมาแลวมากกวา 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 71.5 จากการศึกษา
พบวารอยละ 79.7 ของผูปวยนอกที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการบริการอยางมาก ผูรับบริการ
สวนมาก (ประมาณรอยละ 70) เห็นดวยอยางยิ่ง และเห็นดวย ในความสะดวกสําหรับการเดินเขามารับบริการ
ปญหาความพึงพอใจจากการใชคําถามเชิงบวกการนัดพบแพทยเฉพาะทาง (รอยละ 54.7 ไมเห็นดวยหรือไมแนใจ
ตอการบริการนั้น) รอยละ 67.2 มีการรับรูอยางสูงในดานดีของสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสราง สวนรอยละ
52.0 มีความรับรูอยางสูงในดานดีตอแพทย และบุคลากรทางการแพทย รอยละ 63.4 มีความรับรูอยางสูงในดานดี
ตอบุคลากรอื่นของโรงพยาบาล และพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูรับบริการคือ รายได
ครอบครัว จํานวนครั้งที่มารับบริการผูปวยนอก รอยละของคุณภาพการบริการผูปวยนอก และ การเขาถึงบริการ
สุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05)
จากขอมูลการศึกษาครั้งนี้พบวา ในการเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมของผูรับบริการใหมากขึ้นนั้นจําเปน
จะตองพิจารณาถึงความตองการของผูรับบริการ และ ใหการบริการอยางเหมาะสมตรงกับความตองการนั้นๆ และ
การนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใชเชนเดียวกันกับการรบริการอยางเต็มใจ สุภาพ และการบริการอยางเปน
กันเองซึ่งจะชวยใหเกิดความพึงพอใจในผูรับบริการมากขึ้น
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This cross sectional study was conducted with the aim of identifying the
Clients’ satisfaction of Out Patient Health care service at Pinlon hospital, Yangon,
Myanmar and related significant factors. The population were patient or pregnant
women for AN-care or caretaker for children <15 yr who exit all the specialities of the
Pinlon outpatient department (OPD). A self-administered questionnaire with a sample
size of 320 subjects was used. The result showed the two age groups of 21-30 and
31-40 made the largest group (53.2%). Females’ respondents were more (57.2%) than
males. Most respondents in this study were married and few still single. The
educational level with the highest percentage was a graduate level with 58.1%. Selfemployed (own business) and dependent (non- working) groups were the two most
common occupations of the respondents and the biggest family income group was
300,000-500,000kyats per month at 45.9%. Most of the respondents, had visited the
Pinlon Hospital’s OPD more than one time 71.5%. The study revealed that 79.7% of
OPD respondents were ‘high satisfied’ with the services. The clients (about 70%)
‘Strongly agree’ and ‘agree’ that the clinic is easy accessible for distance. Mainly less
favourable statements were about “getting appointment for consultation” (54.7%
disagree or not sure on goodness of those services). 67.2% were high perception for
goodness of facilities and structure, 52.0% of respondents were high perception for
the goodness of doctors and medical staff and 63.4% of respondents were high
perception for goodness of other staff. The factors significantly related to the
satisfaction were family income, number of OPD visits, perception about quality of
OPD health care services and accessibility to the health care services (P<0.05).
Based on the finding this study, to increase the overall average satisfaction of
clients, we need to consider what the client’s needs are and then provide appropriate
services to address those needs and using the new technology as well as providing
pleasant , polite and friendly services will contribute to increased clients’ satisfaction.
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