
  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 

     ประจ าเดือน   ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๑๑......เรื่อง 

 ได้รับเร่ืองร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๘….......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๗๒.๗๒ 

 ได้รับเร่ืองควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….........๑..........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ       ๙.๐๙ 
 ท่ัวไป  จ ำนวน……….......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..……........๒..........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๑๘.๑๙ 

แบบประเมิน   ท่ีระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....๔…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ   ๓๖.๓๖ 
แบบประเมิน   ท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน….....๗...เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๖๔ 

 

๑. ช่องทางที่แสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………..............๑.......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ        ๙.๐๙ 
จดหมำย…….……...………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......…............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….…………….เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น……..........๑๐.....เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ      ๙๐.๙๑ 
อ่ืน ๆ.……..………………………….............เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….….............๑...........เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ       ๙.๐๙ 
เบิกได้………….……….……..........๒...........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๑๙ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี……….......................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………........๓...........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๒๗.๒๗ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............…….........๑...........เร่ือง   คิดเป็นร้อยละ       ๙.๐๙ 
บัตรประกันสังคม….……...........๓...........เร่ือง   คิดเป็นร้อยละ     ๒๗.๒๗ 
อ่ืน ๆ  ………………….................๑...........เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ    ๙.๐๙ 
 



 ๒ 

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๑ เร่ือง 

 

 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี…………….....................๔....เร่ือง     คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ 
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม.....…….……..…................................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๔....เร่ือง    คิดเป็นร้อยละ    ๓๖.๓๖ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.…...................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………...................................๓....เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ    ๒๗.๒๗ 

ระบุ........ เป็นแบบแสดงความพึงพอใจไม่ใช่การร้องเรียน  ๑   เร่ือง 
     เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน  ๒   เร่ือง 

พฤติกรรมบรกิารของเจ้าหน้าที่ 

๑. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ชื่อ...............................(สอบถามได้ท่ีงาน ปชส.) คลินิก
ประกันสังคม ชั้น ๒  อำคำรพิฆเนศวรสุรสังกำศ  (ปกส.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๒. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ชื่อ...............................(สอบถามได้ท่ีงาน ปชส.) คลินิก
ประกันสังคม ชั้น ๒  อำคำรพิฆเนศวรสุรสังกำศ  (ปกส.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๓. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ ชื่อ...............................(สอบถามได้ท่ีงาน ปชส.)        ห้อง
ตรวจอำยุรกรรม  เนื่องจำกแพทย์แสดงพฤติกรรมบริกำร  กำรพูดจำ  สีหน้ำ กิริยำ กับผู้ป่วยและ
ญำติ  ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นแพทย์  ส่งผลให้ผู้ป่วยมีควำมกลัวและวิตกกังวล  มำปฏิบัตงิำนล่ำช้ำ  
เวลำ ๑๐.๐๐ น.  พอมำถึงห้องตรวจ บ่นกับผู้ป่วยท่ีนั่งรอตรวจว่ำมำท ำไมกันมำกมำย  เหนื่อย  
แสดงกิริยำท่ีท ำให้ผู้ป่วยสูงอำยุ  เกิดควำมกลัว  ต่อหน้ำญำติ  ขำดจรรยำบรรณในวิชำชีพ  พำ
มำรดำมำตรวจ  เจอเหตุกำรณ์เช่นนี้หลำยคร้ังแล้ว    (บัตรผู้สูงอำยุ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

๔. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องท ำบัตร  พูดจำไม่สุภำพ  ใช้อำรมณ์ในกำรท ำงำน  
กับผู้มำติดต่อขอรับบริกำร   ซ่ึงเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินให้ค ำแนะน ำดมีำก (UC) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 



 ๓ 

ระบบ/ขั้นตอนการรับบริการ/การรักษาพยาบาล 

๑. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ เนื่องจำกล่ำช้ำ  ตรวจเสร็จเวลำ ๑๔.๐๐ น. ได้รับ
ยำ  เวลำประมำณ ๑๖.๐๐ น. ยิ่งปรับปรุงยิ่งล่ำช้ำมำก (UC) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๒. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของแพทย์  เนื่องจำกรอพบแพทย์นำนมำก  และเวลำเข้ำรับกำร
ตรวจ       ใช้เวลำในกำรตรวจน้อยมำก     (-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๓. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของพยำบำลห้องตรวจอำยุรกรรม  และเจ้ำหน้ำท่ีแผนกเอ็กซเรย์  
เนื่องจำกสลับแฟ้มผู้ป่วย  เป็นเอกสำรหนังสือส่งตัวจำกโรงพยำบำลรำชบุรี  เร่ืองเก่ียวกับข้อมูล
กำรเอ็กซเรย์  ขำดควำมรับผิดชอบ     (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๔. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของแพทย์คลินิกประกันสังคม  เนื่องจำกผู้ป่วยไม่สบำยมำก ญำติ
ต้องกำรให้นอนโรงพยำบำล  แต่แพทย์แจ้งว่ำไม่มีอ ำนำจในกำรส่ังให้นอนโรงพยำบำล  ส่งตัว
ผู้ป่วยมำตรวจท่ีห้องตรวจอำยุรกรรมอีกรอบ  ท ำให้ไม่พอใจมำก  (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

อื่นๆ   
ระบุ  เป็นแบบแสดงควำมพึงพอใจไม่ใช่กำรร้องเรียน    
 
๑. * พอใจกำรให้บริกำรของนำยแพทย์ชำยชัย  ปวงนิยม  คลินิกจิตเวชและยำเสพติด  ชั้น ๒ 

เก่ียวกับกำรซักถำมประวัติ  เพื่อประเมินอำกำรเบ้ืองต้น  มีกำรแสดงออกทำงสำยตำ  ให้เวลำกับ
ผู้ป่วยได้ระบำยควำมในใจ  และมีกำรปรับขนำดกำรใช้ยำส ำหรับผู้ป่วยดีมำกๆ   (UC) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 
ระบุ  เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่กำรร้องเรียน    
 
๑. โรงพยำบำลเปล่ียนระบบกำรให้บริกำรใหม่  ท ำให้กำรรอรับยำนำนกว่ำเมื่อก่อน  แต่กำร

ให้บริกำรอ่ืน ๆ  ดี   ต้องกำรให้ทำงโรงพยำบำลแก้ไขปัญหำเร่ืองระบบกำรจ่ำยยำ   (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

๒. * ช่วงเวลำ ๑๖.๐๐ น.  เป็นเวลำเลิกงำน  แต่ช่องช ำระเงิน  ชั้น ๑  อำคำรพิฆเนศวรสุรสังกำศ  
เปิดให้บริกำรแค่ ๑ ช่อง  สร้ำงควำมกดดัน  ควำมเครียดให้ญำติ ผู้ป่วย  และท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีมี
ควำมเครียด  ท ำงำนไม่มีควำมสุข  เสียสุขภำพจิตท้ัง ๒ ฝ่ำย  ขอให้ทำงโรงพยำบำลพิจำรณำ
แก้ไข  อยำกให้ท้ังเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน  และญำติไม่เกิดควำมเครียด     (เงินสด) 



 ๔ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๔.  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับส่ิงท่ีโรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 

๑. ต้องกำรให้ทำงโรงพยำบำลตักเตือนพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ชื่อ.............(สอบถามได้ท่ีงาน 
ปชส.)  ให้ค ำนึงว่ำหำกผู้ป่วยเป็นพ่อแม่ของตนเอง  จะรู้สึกอย่ำงไร    หำกยังเจอพฤติกรรม
ไม่เหมำะสมเช่นนี้อีก  จะร้องเรียนไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัเพชรบุรี 

๒. เจ้ำหน้ำท่ีควรใช้ค ำพูดอย่ำงมีมำรยำทและควรช่วยหำแนวทำงแก้ไขให้ผู้ป่วย 
 

หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีชื่อ ,ท่ีอยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ท่ีแสดงควำมคิดเห็น     
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวดัเพชรบุรี 
 



  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 
     ประจ าเดือน   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๙......เรื่อง 

 ได้รับเร่ืองร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๙….......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐.๐๐ 

 ได้รับเร่ืองควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ              ๐ 
 ท่ัวไป  จ ำนวน……….......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ              ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ              ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..…….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ              ๐ 

แบบประเมิน   ท่ีระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…......๕…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ     ๕๕.๕๖ 
แบบประเมิน   ท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน….....๔...เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ     ๔๔.๔๔ 

 

๑. ช่องทางที่แสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์…………………….......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......…............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….…………….เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น……............๙......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………….............เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….….......................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….……...........๗......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๗๘ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………....................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………..................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............……...................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรประกันสังคม….……............๑......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ     ๑๑.๑๑ 
อ่ืน ๆ  …………………..................๑......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๑๑ 

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๑ เร่ือง 



 ๒ 

 

 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี…………….....................๓....เร่ือง     คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม.....…….……..…................................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๖....เร่ือง    คิดเป็นร้อยละ   ๖๖.๖๗      
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ......................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

พฤติกรรมบรกิารของเจ้าหน้าที่ 

๑. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์หญิง  ชื่อ...............(สอบถามได้ท่ีงาน ปชส.)  คลินิก
ประกันสังคม  เข้ำรับกำรตรวจกับแพทย ์ แตแ่พทย์แค่สอบถำมอำกำร  ใช้ค ำพดูไม่สุภำพ  บอกกับ
ผู้ป่วยว่ำไม่สำมำรถท ำอะไรได้  ในเมื่อกล้ำย้อมผมก็ต้องยอมรับในผลท่ีเกิดขึ้นด้วย   (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

๒. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ ค ำพูดจำไม่มีหำงเสียง  ไม่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส  (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๓. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องท ำบัตร  พูดจำไม่มีมำรยำท   ใช้ค ำพูดไม่สุภำพ  
ไม่เหมำะสม (-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

ระบบ/ขั้นตอนการรับบริการ/การรักษาพยาบาล 

๑. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ  เพื่อรอรับยำให้บิดำ  อำยุ ๘๑ ปี  ซ่ึงมำ
โรงพยำบำลตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐น. หลังจำกตรวจเสร็จ  มำยื่นเอกสำรเข้ำคิวรับยำ ท่ีห้องจ่ำยยำ
ตั้งแต่เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ซ่ึงระบบมีควำมล่ำช้ำ วกวน  เมื่อถึงคิวรับยำ  ต้องน ำเอกสำรไป
ต่อคิวท่ีห้องกำรเงินแล้วกลับมำต่อคิวผู้ป่วยรำยอ่ืนท่ีเจอระบบแบบเดียวกัน  เพื่อรับยำอีกคร้ัง     
อีกท้ังบริเวณหน้ำห้องจ่ำยยำ  มีเก้ำอ้ีให้ผู้ป่วยนั่งรอไม่เพียงพอ  (เบิกได้) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

๒. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำและห้องกำรเงิน   กำรบริหำรจัดกำรล่ำช้ำ  
สับสน  (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๓. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ  เจ้ำหน้ำท่ีให้คืนยำ  เพรำะคิดว่ำซ้ ำซ้อน  
เนื่องจำกข้ำพเจ้ำมำพบแพทย์ ๒ แผนก  และได้ช ำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว  (เบิกได้) 



 ๓ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
๔. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ ล่ำช้ำมำก รอนำน ๑ ชั่วโมง (เบิกได้) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
๕. *ระบบคิวผู้ป่วย  ระบบรับยำ  และกำรตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย  ล่ำช้ำ  และสับสน (เบิกได้) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
๖. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ ล่ำช้ำมำก รอนำน ๑ ชั่วโมง ยังไม่ได้ยำ  ระบบ

เดิมดีกว่ำ  (เบิกได้) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. แพทย์ควรให้บริกำรตรวจผู้ป่วย  ด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใส  และควรท ำกำรตรวจผู้ป่วย  ไม่ใช่

แค่มองหน้ำและจ่ำยยำ 
๒. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ให้ดีขึ้น 
๓. ควรให้มีช่องบริกำรจ่ำยเงินและรับยำท่ีเดียวกัน  ควรเป็นคิวท่ีแจ้งให้ทรำบว่ำเป็นสิทธิเบิกได้ 

บัตรทอง  หรือเป็นผู้ป่วยใน  เพรำะกำรใช้รหัสผู้รับบริกำรไม่ทรำบ 
๔. ควรจัดระบบกำรจ่ำยยำใหม่ 
๕. แผนกหลังพบแพทย์ล่ำช้ำ ควรมีเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรเพิ่ม 

 

 
 
หมายเหตุ  

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีชื่อ ,ท่ีอยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ท่ีแสดงควำมคิดเห็น     
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวดัเพชรบุรี 
 



  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 

     ประจ าเดือน   ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๒......เรื่อง 

 ได้รับเร่ืองร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๒…......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 

 ได้รับเร่ืองควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 ท่ัวไป  จ ำนวน………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….…….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..……....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

แบบประเมิน   ท่ีระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…........…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
แบบประเมิน   ท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…...๒..…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

๑. ช่องทางที่แสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์…………………….......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐          
มำพบด้วยตนเอง………….......…............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….…………….เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น……...........๒.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………….............เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….…......................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….……...........๑......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………....................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………..................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............……...................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรประกันสังคม….……............๑......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ  …………………...........................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ         ๐ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 



 ๒ 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี…………….....................๑....เร่ือง     คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม.....…….……..…................................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๑....เร่ือง    คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๐ 

กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.......................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

พฤติกรรมบรกิารของเจ้าหน้าที่ 

๑. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลห้องฝำกครรภ์  แสดงพฤติกรรมบริกำรและกำรพูดจำไม่
สุภำพกับผู้ป่วย  ทุกคร้ังท่ีมำรับบริกำรฝำกครรภ์ตำมนัด  วันนี้มำด้วยอำกำรลูกดิ้นน้อย  พยำบำล
ซักประวัติและพูดด้วยน้ ำเสียงดุว่ำ ท ำงำนท่ีอ่ืนกลับมำฝำกครรภ์ท่ีนี่ท ำไม ผู้ป่วยมีสิทธิกำรรักษำ
บัตรประกันสังคมท่ีโรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวดัเพชรบุรี  จึงมำรับบริกำรตำมสิทธิ และผู้ป่วย
ก็มีสิทธิท่ีจะเลือกเข้ำรับบริกำรโรงพยำบำลไหนก็ได้ (ปกส.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

ระบบ/ขั้นตอนการรับบริการ/การรักษาพยาบาล 

๑. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ  ไม่แจ้งรำยละเอียดขั้นตอนในกำรรับยำ เมื่อถึงคิว
รับยำแสดงกิริยำไม่พอใจใส่ผู้รับบริกำร      (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. ควรแจ้งรำยละเอียดขั้นตอนในกำรรับยำให้ผู้รับบริกำรเข้ำใจ 
๒. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรและกำรพูดจำของพยำบำลคลินิกฝำกครรภ์ 

 

 
หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีชื่อ ,ท่ีอยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ท่ีแสดงควำมคิดเห็น     
 
                 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวดัเพชรบุรี 
 



  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 

     ประจ าเดือน   มกราคม   ๒๕๖๓ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๑๓......เรื่อง 

 ได้รับเร่ืองร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๘….......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ   ๖๑.๕๔ 

 ได้รับเร่ืองควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….........๒..........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ   ๑๕.๓๘ 
 ท่ัวไป  จ ำนวน………..........๒..........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..……........๓...........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ   ๒๓.๐๘ 

แบบประเมิน   ท่ีระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....๕…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ   ๓๘.๔๖ 
แบบประเมิน   ท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…....๘...เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ   ๖๑.๕๔ 

 

๑. ช่องทางที่แสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...………............๑......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๗.๖๙ 
มำพบด้วยตนเอง………….....….............เร่ือง คดิเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...……..…………..เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น……........๑๒......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๙๒.๓๑ 
อ่ืน ๆ.……..………………………...............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….….............๑.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ       ๗.๖๙ 
เบิกได้………….……….……...........๖......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๑๕ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………....................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………........๑.......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ       ๗.๖๙ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............……...................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรประกันสังคม….……............๒......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ     ๑๕.๓๘ 
อ่ืน ๆ  ………………….................๓.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๐๘ 
 



 ๒ 

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๒ เร่ือง,บัตรผู้พิการ ๑ เร่ือง 
 

 

 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี…………….....................๒....เร่ือง     คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม.....…….……..…................................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….....๖.....เร่ือง    คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๐ 
กำรวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.........................…….…............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………..................................๕.....เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

ระบุ........ เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน  ๓   เร่ือง 
     เป็นแบบแสดงความพึงพอใจไม่ใช่การร้องเรียน ๒   เร่ือง 

 

พฤติกรรมบรกิารของเจ้าหน้าที่ 

๑. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจำกวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ 
มกรำคม ๒๕๖๓  ผู้ป่วยมีอำกำรปวดศีรษะ  ไม่สบำย มำรับบริกำรตรวจรักษำท่ีงำนอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน  แพทย์พูดจำไม่สุภำพ แจ้งว่ำ  ท่ีนี่ห้องฉุกเฉิน รับเฉพำะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่ำนั้น  (ปกส.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๒. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำล  ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกทุกคน  พูดจำไม่สุภำพ   
ไม่เต็มใจให้บริกำร (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๑. * ไม่พึงพอใจระบบให้บริกำรของห้องจ่ำยยำชั้น ๑ ระบบใหม่ มีควำมสับสน  เวลำผ่ำนไป ๑ 
ชั่วโมง  จ่ำยยำให้ผู้รับบริกำรได้ไม่ถึง ๑๐ คิว   รอรับยำนำน ๔-๕ ชัว่โมง  (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๒. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องเจำะเลือด  ชั้น ๑ อำคำรผู้ป่วยนอก  เนื่องจำกผู้ป่วย
ยื่นบัตรเพื่อท ำกำรเจำะเลือดตำมค ำส่ังแพทย์  ได้รับคิวเจำะเลือดคิวท่ี ๖๑  เวลำ ๐๖.๓๐ น.  รอคิว
จนกระท่ังเวลำ ๐๗.๓๐ น. เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งว่ำต้องไปตรวจสอบสิทธิท่ีศูนย์ประกันก่อนถึงจะเจำะเลือด
ได้  จึงน ำเอกสำรไปติดต่อท่ีศูนย์ประกันฯ แต่ยังไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีมำปฏิบัติงำน จึงกลับมำขอให้เจำะ



 ๓ 

เลือดให้ก่อน  และจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเองหำกใช้สิทธิเบิกจ่ำยตรงไม่  แต่ได้รับกำรปฏิเสธ ท ำให้
ผู้ป่วยอดทนต่อควำมหิวและควำมเจ็บป่วยไม่ได้  จึงกลับบ้ำน  (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๓. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ  ห้องกำรเงิน  ล่ำช้ำมำก  (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๔. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ  ควรรวดเร็วกว่ำนี้  (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๕. ไม่พึงพอใจระบบบริกำรจัดคิวผู้ป่วยนัด ซ่ึงมีเจ้ำหน้ำท่ีมำรับบัตรนัดเวลำ ๐๗.๐๐ น. ท ำให้ผู้ป่วย
ต้องแย่งกันเข้ำคิวเพื่อยื่นบัตรนัด ควรมีเคร่ืองกดบัตรคิวท่ีหน้ำห้องตรวจ (เงินสด) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๖. เจ้ำหน้ำท่ีท ำงำนล่ำช้ำมำก  มีพยำบำลจุดคัดกรองเพียง ๑ คน  และท ำกิจกรรมหลำยอย่ำง เช่น 
เติมน้ ำยำล้ำงมือ  ควรจะเรียกคิวผู้ป่วยเข้ำคัดกรอง  เนื่องจำกมำกดบัตรคิวตั้งแต่เวลำ ๐๖.๐๐ น.  
จนกระท่ังเวลำ ๐๘.๐๐ น. ยังไม่ได้เข้ำรับกำรคัดกรองเลย  ล่ำช้ำมำก (-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 

อื่นๆ 
 
ระบุ  เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่กำรร้องเรียน 

๑. * ห้องตรวจอำยุรกรรม แผนกหลังพบแพทย์  ควรเพิ่มพยำบำลในกำรบริกำรจัดกำรเอกสำร 
๒ คน,  ระบบกำรจ่ำยยำ และกำรตรวจสอบสิทธิ์ ล่ำช้ำมำก,  เก้ำอ้ีบริเวณหน้ำห้องจ่ำยยำ
และห้องกำรเงิน  เว้นระยะแคบเกินไป  เข้ำไปนั่งไม่ได้   (เบิกได้) 

๒. ควรเขียนขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำรเข้ำรับกำรรักษำ ตั้งแต่ยื่นบัตรตรวจโรค  จนถึงกำรรับยำ  
ไม่ได้มำโรงพยำบำล ๒-๓ เดือน  ระบบเปล่ียนท ำให้สับสน    (เบิกได้) 

๓. ควรมีพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี (-) 
 
ระบุ  เป็นแบบแสดงควำมพึงพอใจไม่ใช่กำรร้องเรียน    

ทั่วไป 

๑. * พอใจกำรให้บริกำรของนำยแพทย์วิรุฬห์ จันทร์นำค  แผนกศัลยกรรม  ช่วยชีวิตผู้ป่วย  
เนื่องจำกล ำไส้ใหญ่อุดตัน โดยกำรผ่ำตัดฉุกเฉินภำยในคืนวันท่ี ๕ มกรำคม ๒๕๖๓ เป็นเวลำ 
๓ ชั่วโมง ผ่ำตัดเสร็จเวลำ ๐๑.๓๐ น. เป็นแพทย์ท่ีเสียสละและให้ค ำแนะน ำกับญำติด้วย
ควำมเต็มใจ ใบหน้ำยิ้มแย้มแจ่มใส  ท ำให้ผู้ป่วยและญำติคลำยกังวล พร้อมท้ังดูแลผู้ป่วยหลัง
ผ่ำตัดเป็นอย่ำงดี  มีควำมช ำนำญและมีควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์อย่ำงดีเยี่ยม  (ปกส.) 

๒. *พอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องจ่ำยยำชื่อ นำงสำวรัมภ์รดำ โพธิชีพันธ์ อธิบำยและให้
ค ำแนะน ำดี  ระบบห้องจ่ำยยำดีขึ้น  รวดเร็วขึ้น 



 ๔ 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องจ่ำยยำ 
๒. ห้องจ่ำยยำควรแยกเป็นแผนก ๆ 

 
 
 

 
หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีชื่อ ,ท่ีอยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ท่ีแสดงควำมคิดเห็น     
              
 
 
 

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวดัเพชรบุรี 
 



  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 

     ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๑๑......เรื่อง 

 ได้รับเร่ืองร้องเรียน          จ ำนวน…..…….......๑๑........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ได้รับเร่ืองควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
 ท่ัวไป  จ ำนวน……….......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..…….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 

แบบประเมิน   ท่ีระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....๔…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ   ๓๖.๓๖ 
แบบประเมิน   ท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…....๗...เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ   ๖๓.๖๔ 

 

๑. ช่องทางที่แสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...……….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….....….............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...……..…………..เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น……........๑๑......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………...............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….….......................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….……..........๒.......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๑๘ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………....................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………........๕.......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๔๕.๔๖ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............…….........๑.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ       ๙.๐๙ 
บัตรประกันสังคม….……...........๒.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ     ๑๘.๑๘ 
อ่ืน ๆ  ………………….................๑.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ    ๙.๐๙ 
 



 ๒ 

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๑ เร่ือง 
 

 

 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี…………….....................๑....เร่ือง     คิดเป็นร้อยละ   ๙.๐๙ 
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม.....…….……..…................................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….....๙.....เร่ือง    คิดเป็นร้อยละ    ๘๑.๘๒ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.................…….…….๑.....เร่ือง คิดเป็นร้อยละ   ๙.๐๙ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

พฤติกรรมบรกิารของเจ้าหน้าที่ 

๑. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ พูดจำไม่มีเหตุผล  ไม่รับฟังผู้ป่วย ไม่ส่ังยำให้ แสดง
อำรมณ์ไม่สุภำพ  และพยำบำลหน้ำห้องตรวจ  มีกำรลัดคิว พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ เรียกคิวหน้ำ
ห้องตรวจอำยุรกรรม  พูดจำไม่สุภำพ (UC) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๑. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องจ่ำยยำ  ไม่ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ยำ  และกำร
จ่ำยยำให้ผู้ป่วย ให้บุตรของเจ้ำหน้ำท่ีในห้องจ่ำยยำเป็นผู้ส่งยำให้กับผู้ป่วย  ซ่ึงเป็นหน้ำท่ีของ
เภสัชกร  (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

๒. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ  ล่ำช้ำมำก ได้รับบัตรคิวเวลำ ๑๒.๐๐น. ได้รับยำเวลำ 
๑๔.๓๐น.  (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๓. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำส ำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง  รอคิว ๘๑ คิว  ใช้เวลำ ๑
ชั่วโมง ๓๐ นำที  (UC) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๔. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ  ล่ำช้ำ รอนำน (ปกส.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 



 ๓ 

๕. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ ระยะเวลำในกำรรอรับยำนำนมำก มำรับบริกำรท่ี
โรงพยำบำลตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. (UC) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๖. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ ระยะเวลำในกำรรอรับยำนำนมำก  แพทย์ตรวจเสร็จ
เวลำ ๑๑.๐๐ น. แต่รอรับยำนำน ๓ ชั่วโมง  (UC) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๗. ระบบกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล  ล่ำช้ำมำก  ควรปรับปรุง  (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

๘. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ  ล่ำช้ำ รอนำนเป็นเวลำ ๓ ชั่วโมง (-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๙. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ  ล่ำช้ำมำก ตั้งแต่เวลำ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

การตรวจวินิจฉัย/ทักษะการรักษา 

๑. * ไม่พึงพอใจกำรรักษำพยำบำลของงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เมื่อวันท่ี ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ผู้ป่วยมีอำกำรควำมดันโลหิตสูง  เวียนศีรษะมำก  พยำบำลฉีดยำแล้วให้นอนพัก พอควำมดัน
โลหิตลดลงแล้วให้ผู้ป่วยกลับบ้ำน  จนกระท่ังวันท่ี ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ป่วยมีอำกำร
เหมือนเดิม  จึงพำไปหำหมอท่ีคลินิก  หมอส่งตัวผู้ป่วยให้มำท ำ CT Scan ท่ีโรงพยำบำล  พบว่ำ มี
ภำวะเส้นเลือดในสมองแตก เพรำะเหตุใดแพทย์ถึงไม่ส่ังท ำ CT Scan ตั้งแต่วันแรก ญำติรู้สึก
เสียใจมำกกับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น  (บัตรผู้สูงอำยุ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของ กำรพูดจำ และกำรแสดงอำรมณ์ ของแพทย์ พยำบำล  

ห้องตรวจอำยุรกรรม 
๒. ควรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำให้รวดเร็วกว่ำนี้  รอนำนกว่ำ ๒ ชั่วโมง 
๓. ควรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ  ขยำยช่องรับยำให้มำกขึ้น 
๔. ควรเพิ่มจ ำนวนเภสัชกร หรือควรปรับปรุงระบบกำรจ่ำยยำให้ดีกว่ำนี้   
๕. ควรเพิ่มจ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ี หรือเภสัชกร  

 
 
หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีชื่อ ,ท่ีอยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ท่ีแสดงควำมคิดเห็น     



 ๔ 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวดัเพชรบุรี 
 



  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 

     ประจ าเดือน  มีนาคม   ๒๕๖๓ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๙......เรื่อง 

 ได้รับเร่ืองร้องเรียน          จ ำนวน…..……..........๙........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ได้รับเร่ืองควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
 ท่ัวไป  จ ำนวน……….......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..…….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 

แบบประเมิน   ท่ีระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....๓…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ   ๓๓.๓๓ 
แบบประเมิน   ท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…....๖...เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ   ๖๖.๖๗ 

 

๑. ช่องทางที่แสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...……….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….....….............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...……..…………..เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น……........๙.........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………...............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….….......................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….……..........๓.......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………....................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………..................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............…….........๑.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ     ๑๑.๑๒ 
บัตรประกันสังคม….……...........๒.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ     ๒๒.๒๒ 
อ่ืน ๆ  ………………….................๓.......เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 
 



 ๒ 

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๓ เร่ือง 
 

 

 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี…………….....................๗....เร่ือง     คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ 
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม.....…….……..…................................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….....๒.....เร่ือง    คิดเป็นร้อยละ    ๒๒.๒๒ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.................…….……….....เร่ือง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

พฤติกรรมบรกิารของเจ้าหน้าที่ 

๑. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องเจำะเลือด  ผู้หญิง ๒ คน จุดรับบริกำรด้ำนหน้ำ  
เก่ียวกับกำรบริกำร  กำรพูดจำ และแสดงกิริยำไม่เหมำะสม  ไม่เต็มใจให้บริกำร   (-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๒. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชื่อ..........................(สอบถาม
ได้ท่ีงาน ปชส.)  เก่ียวกับกำรให้บริกำรแนะน ำข้อมูล  รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วยท่ีมำ
รับบริกำร  แสดงกิริยำท่ำทำงไม่เหมำะสม  ให้ข้อมูลไม่เป็นควำมจริงกับผู้ป่วย (เบิกได)้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

๓. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องกำรเงิน ชื่อ..........................(สอบถามได้ท่ีงาน 
ปชส.) เนื่องจำกผู้รับบริกำรมำติดต่อช ำระเงินเพ่ือซ้ืออำหำรให้ผู้ป่วยติดเตียง เวลำ ๑๑.๕๙ น. 
เจ้ำหน้ำท่ีไม่รับช ำระเงิน  ให้ไปช ำระเงินท่ีห้องกำรเงิน   อำคำรพิฆเนศวรสุรสังกำศ   ไมม่ีใจเมตตำ
ต่อผู้มำรับบริกำร  (บัตรผู้สูงอำยุ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๔. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องกำรเงิน     เนื่องจำกผู้รับบริกำรมำรับบริกำร
แผนกทันตกรรม  กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีตั้งแต่รับบัตรคิวท ำฟันจนถึงรับบริกำรถอนฟัน 
เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรดี  แต่เมื่อมำตดิต่อช ำระเงิน   เจ้ำหน้ำท่ีห้องกำรเงินพูดจำไม่สุภำพ   ตะคอกใส่
ผู้มำรับบริกำร  (เบิกได้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 



 ๓ 

๕. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหนำ้ท่ีศนูยป์ระกันสุขภำพฯ ชือ่..........................(สอบถามไดท่ี้
งาน ปชส.)   เนื่องจำกไปติดต่อกรณีผู้ป่วยมีเลือด  ออกมำรับบริกำรท่ีงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เจ้ำหน้ำท่ีพูดจำไม่สุภำพ    (ปกส.) 
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

๖. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลทุกคน  เนื่องจำกเขยีนชื่อยำไม่ละเอียด  ท ำใหผู้้ป่วยต้อง
เสียเวลำเดนิกลับมำสอบถำม  แสดงสีหน้ำ   และน้ ำเสียงดุ   ไม่สุภำพ      นักเรียนพยำบำลพูดจำ
ไม่สุภำพ  (-) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๗. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลห้องตรวจสูตนิรีเวชกรรม  ชั้น ๒  พูดจำไมสุ่ภำพกับ
ผู้ป่วย  ไม่รับตรวจผู้ป่วยและไล่ให้ไปนั่งนอกห้อง  ไม่ให้เกียรติผู้มำรับบริกำร (ปกส.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๑. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ  เนื่องจำกยื่นใบส่ังยำท่ีห้องจ่ำยยำ   แล้วไปรอ
ช ำระเงินท่ีหน้ำห้องกำรเงิน  แต่เจ้ำหน้ำท่ีห้องจ่ำยยำไม่ส่งเอกสำรไปท่ีกำรเงิน  พอเรียกรับยำ   
จึงต้องน ำเอกสำรไปยื่นช ำระเงินท่ีห้องจ่ำยยำ (เบิกได้) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

๒. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ  ล่ำช้ำมำก  มำรอรับยำ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที  ยังไม่ได้
รับยำ  ควรพัฒนำระบบให้ดีขึ้น  (-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีจุดบริกำรหน้ำห้องเจำะเลือด  เก่ียวกับกำรวำงตัว

ในกำรให้บริกำรให้เหมำะสม  มำรยำท  กำรพูดจำ และกำรแสดงของเจ้ำหน้ำท่ี 
๒. เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนควรมีใจเมตตำ  ใจบริกำร  ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มำรับบริกำร 
๓. ควรอบรมพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องกำรเงิน  
๔. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม 

 
 
 
หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีชื่อ ,ท่ีอยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ท่ีแสดงควำมคิดเห็น     
              



 ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวดัเพชรบุรี 
 



  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 

     ประจ าเดือน   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๔....เรื่อง 

 ได้รับเร่ืองร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๔.…......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 

 ได้รับเร่ืองควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 ท่ัวไป  จ ำนวน……….......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..…….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

แบบประเมิน   ท่ีระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…...๑…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ   ๒๕.๐๐ 
แบบประเมิน   ท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…...๓...เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๐๐ 

 

๑. ช่องทางที่แสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………............๑..........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ      ๒๕.๐๐ 
จดหมำย…….……...………........................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......….๑..........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๒๕.๐๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….……………...เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น…….........๒...........เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ      ๕๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..…………………………...............เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….…...........................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….……........................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ         ๐ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………........................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท……….........๑..........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ     ๒๕.๐๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............…….......................เร่ือง   คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรประกันสังคม….……............๑...........เร่ือง   คิดเป็นร้อยละ     ๒๕.๐๐ 
อ่ืน ๆ …………………...................๒...........เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ 



 ๒ 

 
ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๒ เร่ือง 

 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี…………….....................๓....เร่ือง     คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม.....…….……..….........................๑....เร่ือง คิดเป็นร้อยละ    ๒๕.๐๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…............เร่ือง    คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์..…..………….......…….…............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
ทักษะกำรรักษำพยำบำล………………...................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๐ 

ระบุ........  

พฤติกรรมบรกิารของเจ้าหน้าที่ 

๑. ไม่พงึพอใจพฤติกรรมบริกำรของพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ หน้ำห้องตรวจอำยุรกรรม  แสดงกิริยำ 
สีหน้ำ ไม่เหมำะสม  เมื่อผู้รับบริกำรเข้ำไปสอบถำมเก่ียวกับกำรเข้ำห้องตรวจ (UC) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

๒. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีห้องจ่ำยยำ ช่อง ๗  พูดจำไม่สุภำพกับผู้มำรับบริกำร 
(ปกส.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๓. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย ชื่อ..............................(สอบถาม
ได้ท่ีงานประชาสัมพันธ์)  เก่ียวกับกำรให้บริกำรบริเวณทำงเข้ำ – ออก  ตรงทำงลำดตึกพิฆเนศวร
สุรสังกำศ  ซ่ึงเป็นทำงลำดให้บริกำรเฉพำะเปลนั่ง เปลนอน  เนื่องจำกผู้รับบริกำรมำติดต่อเร่ือง
เอกสำรเก่ียวกับยำท่ีห้องจ่ำยยำ ชั้น ๒  จึงขอเดินผ่ำนขึ้นทำงลำด  เพรำะขำมีอำกำรปวดบวม  
แต่เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย  ไม่อนุญำตและแสดงกิริยำ พูดจำไม่สุภำพ  ท ำให้ไม่พึงพอใจ
เป็นอย่ำงมำก  เพรำะถูกกล่ำวหำว่ำผู้รับบริกำรพูดจำไม่สุภำพกับเจ้ำหน้ำท่ีก่อน (-) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. บิดำมำนอนพักรักษำตัวท่ีหอผู้ป่วยพิเศษพิฆเนศวรสุรสังกำศเป็นเวลำนำน  พบว่ำ เตียงผู้ป่วยไม่
สำมำรถล๊อคได้  แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีแล้วแต่ไม่ได้รับกำรแก้ไข  สัญญำณกร่ิงเรียกพยำบำลไม่สำมำรถใช้
งำนได้  ไม่ไดย้ินเสียงปลำยทำง  ห้องน้ ำมีครำบเหลืองสกปรก  รอยยำแนวมีครำบด ำ ไม่สะอำด  



 ๓ 

พยำบำลท่ีมำอยู่เวร แสดงกิริยำ พูดจำไม่สุภำพ  แม่บ้ำนขอยืมเงินจำกผู้ป่วย/ญำติ  พนักงำน

ช่วยเหลือคนไข้  ไม่เต็มใจให้บริกำร  แต่ถ  ้ ำจ้ำงหรือให้เงินถึงจะมีควำมกระตือรือร้น  (-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

อื่นๆ - 

 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ให้ดีกว่ำนี้ 
๒. ควรอบรมพฤติกรรมบริกำร และกำรพูดจำของเจ้ำหน้ำท่ีห้องจ่ำยยำ 
๓. เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย ควรแสดงพฤติกรรมบริกำรและกำรพูดจำให้สุภำพ ควรรับฟังเหตุผล

ควำมจ ำเป็นของผู้รับบริกำรก่อน 
๔. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรและสถำนท่ีของหอผู้ป่วยพิเศษพิฆเนศวรสุรสังกำศ ให้ดีกว่ำนี้   เพรำะ

เป็นโรงพยำบำลประจ ำจังหวัด  ผู้รับบริกำรยังต้องกลับมำรับบริกำรอยู่เสมอ  จึงอยำกเห็นกำร
เปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 

หมายเหตุ ๑  
  พอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชำย ชั้น ๓  ระบุไว้ในหัวข้อ  สถำนที่และสิ่งแวดล้อม  

ข้อที่ ๑  ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ ๒  

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีชื่อ ,ท่ีอยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ท่ีแสดงควำมคิดเห็น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวดัเพชรบุรี 
 



  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 

     ประจ าเดือน   พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน….๒......เรื่อง 

 ได้รับเร่ืองร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๒…......เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

 ได้รับเร่ืองควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
 ท่ัวไป  จ ำนวน………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..…….....................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

แบบประเมิน   ท่ีระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....…เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
แบบประเมิน   ท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…..๒...เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

 

๑. ช่องทางที่แสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………..............  ........เร่ือง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...………........................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......…..............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….……………...เร่ือง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น……...........๒.........เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..…………………………...............เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….…...........................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….……........................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ         ๐ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………........................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………......................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............……..........๑..........เร่ือง   คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 
บัตรประกันสังคม….…….............๑..........เร่ือง   คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ ………………….................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ         ๐ 



 ๒ 

 
ระบุ…  

 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี……………............................เร่ือง     คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม.....…….……..…................................เร่ือง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๒...เร่ือง    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์..…..………….......…….…............เร่ือง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
ทักษะกำรรักษำพยำบำล………………...................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

ระบุ........  
 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๑. ไม่พึงพอใจกำรให้บริกำรของจุดคดักรองโรค  เนื่องจำกมำยืน่บัตรเวลำ ๐๙.๓๐ น. ได้ควิท่ี ๒๒๙  
เวลำ ๑๐.๕๘ น. แจ้งพยำบำลจุดคัดกรองว่ำมำขอใบส่งตัวและมีใบค ำส่ังเจำะเลือด  ของห้อง
ตรวจศัลยกรรม  พยำบำลแจ้งว่ำห้องตรวจศัลยกรรม  ปิดรับบัตรตรวจรอบเช้ำ  ต้องรอมำยื่นบัตร
ใหม่รอบบ่ำย  ซ่ึงนั่งรอคิวนำนมำกแต่ต้องมำรอยื่นใหม่อีกรอบ  โดยไม่แน่ใจว่ำจะได้เข้ำรับบริกำร
ก่ีโมง  (ปกส.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

๒. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล  (บัตรผู้สูงอำยุ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

หมายเหตุ ๑  
  พอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือผู้ป่วยมำขอใบส่งตัว

และเจำะเลือด ระบุไว้ในหัวข้อระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล  ข้อท่ี ๑  
ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖๓ 

 

หมายเหตุ ๒ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีชื่อ ,ท่ีอยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 



 ๓ 

 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ท่ีแสดงควำมคิดเห็น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวดัเพชรบุรี 
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