
  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   ตลุาคม   ๒๕๖๒ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๘….......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๗๒.๗๒ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….........๑..........เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ       ๙.๐๙ 

 ทั่วไป  จ ำนวน……….......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

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

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....๔…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๓๖.๓๖ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน….....๗...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๖๔ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๑ เรื่อง 
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๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๔....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๔....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ    ๓๖.๓๖ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.…...................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………...................................๓....เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ    ๒๗.๒๗ 

ระบุ........ เป็นแบบแสดงความพึงพอใจไม่ใช่การร้องเรียน  ๑   เรื่อง 
     เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน  ๒   เรื่อง 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

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

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

๓. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ ชื่อ...............................(สอบถามได้ที่งาน ปชส.)        ห้อง
ตรวจอำยุรกรรม  เนื่องจำกแพทย์แสดงพฤติกรรมบริกำร  กำรพูดจำ  สีหน้ำ กิริยำ กับผู้ป่วยและ
ญำติ  ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นแพทย์  ส่งผลให้ผู้ป่วยมีควำมกลัวและวิตกกังวล  มำปฏิบัติงำนล่ำช้ำ  
เวลำ ๑๐.๐๐ น.  พอมำถึงห้องตรวจ บ่นกับผู้ป่วยที่นั่งรอตรวจว่ำมำท ำไมกันมำกมำย  เหนื่อย  
แสดงกิริยำที่ท ำให้ผู้ป่วยสูงอำยุ  เกิดควำมกลัว  ต่อหน้ำญำติ  ขำดจรรยำบรรณในวิชำชีพ  พำ
มำรดำมำตรวจ  เจอเหตุกำรณ์เช่นนี้หลำยครั้งแล้ว    (บัตรผู้สูงอำยุ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๔. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องท ำบัตร  พูดจำไม่สุภำพ  ใช้อำรมณ์ในกำรท ำงำน  
กับผู้มำติดต่อขอรับบริกำร   ซึ่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินให้ค ำแนะน ำดีมำก (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  และเจ้ำหน้ำที่แผนกเอ็กซเรย์  
เนื่องจำกสลับแฟ้มผู้ป่วย  เป็นเอกสำรหนังสือส่งตัวจำกโรงพยำบำลรำชบุรี  เรื่องเก่ียวกับข้อมูล
กำรเอ็กซเรย์  ขำดควำมรับผิดชอบ     (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 ๓ 

๔. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของแพทย์คลินิกประกันสังคม  เนื่องจำกผู้ป่วยไม่สบำยมำก ญำติ
ต้องกำรให้นอนโรงพยำบำล  แต่แพทย์แจ้งว่ำไม่มีอ ำนำจในกำรสั่งให้นอนโรงพยำบำล  ส่งตัว
ผู้ป่วยมำตรวจที่ห้องตรวจอำยุรกรรมอีกรอบ  ท ำให้ไม่พอใจมำก  (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อ่ืนๆ   
ระบุ  เป็นแบบแสดงควำมพึงพอใจไม่ใช่กำรร้องเรียน    
 
๑. * พอใจกำรให้บริกำรของนำยแพทย์ชำยชัย  ปวงนิยม  คลินิกจิตเวชและยำเสพติด  ชั้น ๒ 

เกี่ยวกับกำรซักถำมประวัติ  เพ่ือประเมินอำกำรเบื้องต้น  มีกำรแสดงออกทำงสำยตำ  ให้เวลำกับ
ผู้ป่วยได้ระบำยควำมในใจ  และมีกำรปรับขนำดกำรใช้ยำส ำหรับผู้ป่วยดีมำกๆ   (UC) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ระบุ  เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่กำรร้องเรียน    
 
๑. โรงพยำบำลเปลี่ยนระบบกำรให้บริกำรใหม่  ท ำให้กำรรอรับยำนำนกว่ำเมื่อก่อน  แต่กำร

ให้บริกำรอื่น ๆ  ดี   ต้องกำรให้ทำงโรงพยำบำลแก้ไขปัญหำเรื่องระบบกำรจ่ำยยำ   (เบิกได้) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 

๑. ต้องกำรให้ทำงโรงพยำบำลตักเตือนพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ชื่อ.............(สอบถามได้ที่งาน 
ปชส.)  ให้ค ำนึงว่ำหำกผู้ป่วยเป็นพ่อแม่ของตนเอง  จะรู้สึกอย่ำงไร    หำกยังเจอพฤติกรรม
ไม่เหมำะสมเช่นนี้อีก  จะร้องเรียนไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

๒. เจ้ำหน้ำที่ควรใช้ค ำพูดอย่ำงมีมำรยำทและควรช่วยหำแนวทำงแก้ไขให้ผู้ป่วย 
 

หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
                 
 
 
 
 
 



 ๔ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี
     ประจ าเดือน   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๙….......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ              ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน……….......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ              ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ              ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..…….....................เรือ่งคิดเป็นร้อยละ              ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…......๕…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๕๕.๕๖ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน….....๔...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๔๔.๔๔ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๑ เรื่อง 

 

 

 



 ๕ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๓....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๖....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ   ๖๖.๖๗      
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ......................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๑. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์หญิง  ชื่อ...............(สอบถามได้ที่งาน ปชส.)  คลินิก
ประกันสังคม  เข้ำรับกำรตรวจกับแพทย์  แต่แพทย์แค่สอบถำมอำกำร  ใช้ค ำพูดไม่สุภำพ  บอกกับ
ผู้ป่วยว่ำไม่สำมำรถท ำอะไรได้  ในเมื่อกล้ำย้อมผมก็ต้องยอมรับในผลที่เกิดขึ้นด้วย   (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ระบบ/ขั้นตอนการรับบริการ/การรักษาพยาบาล 

๑. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ  เพ่ือรอรับยำให้บิดำ  อำยุ ๘๑ ปี  ซึ่งมำ
โรงพยำบำลตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐น. หลังจำกตรวจเสร็จ  มำยื่นเอกสำรเข้ำคิวรับยำ ที่ห้องจ่ำยยำ
ต้ังแต่เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ซึ่งระบบมีควำมล่ำช้ำ วกวน  เมื่อถึงคิวรับยำ  ต้องน ำเอกสำรไป
ต่อคิวที่ห้องกำรเงินแล้วกลับมำต่อคิวผู้ป่วยรำยอื่นที่เจอระบบแบบเดียวกัน  เพ่ือรับยำอีกครั้ง     
อีกท้ังบริเวณหน้ำห้องจ่ำยยำ  มีเก้ำอ้ีให้ผู้ป่วยนั่งรอไม่เพียงพอ  (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

๖. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ ล่ำช้ำมำก รอนำน ๑ ชั่วโมง ยังไม่ได้ยำ  ระบบ
เดิมดีกว่ำ  (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 ๖ 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. แพทย์ควรให้บริกำรตรวจผู้ป่วย  ด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใส  และควรท ำกำรตรวจผู้ป่วย  ไม่ใช่

แค่มองหน้ำและจ่ำยยำ 
๒. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น 
๓. ควรให้มีช่องบริกำรจ่ำยเงินและรับยำที่เดียวกัน  ควรเป็นคิวที่แจ้งให้ทรำบว่ำเป็นสิทธิเบิกได้ 

บัตรทอง  หรือเป็นผู้ป่วยใน  เพรำะกำรใช้รหัสผู้รับบริกำรไม่ทรำบ 
๔. ควรจัดระบบกำรจ่ำยยำใหม่ 
๕. แผนกหลังพบแพทย์ล่ำช้ำ ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเพ่ิม 

 

 
 
หมายเหตุ  

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๒…......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน………......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..……....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…........…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…...๒..…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๑....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๑....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๐ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.......................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 



 ๘ 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๔. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลห้องฝำกครรภ์  แสดงพฤติกรรมบริกำรและกำรพูดจำไม่
สุภำพกับผู้ป่วย  ทุกครั้งที่มำรับบริกำรฝำกครรภ์ตำมนัด  วันนี้มำด้วยอำกำรลูกดิ้นน้อย  พยำบำล
ซักประวัติและพูดด้วยน้ ำเสียงดุว่ำ ท ำงำนที่อ่ืนกลับมำฝำกครรภ์ที่นี่ท ำไม ผู้ป่วยมีสิทธิกำรรักษำ
บัตรประกันสังคมที่โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี  จึงมำรับบริกำรตำมสิทธิ และผู้ป่วย
ก็มีสิทธิที่จะเลือกเข้ำรับบริกำรโรงพยำบำลไหนก็ได้ (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบบ/ขั้นตอนการรับบริการ/การรักษาพยาบาล 

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

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๖. ควรแจ้งรำยละเอียดขั้นตอนในกำรรับยำให้ผู้รับบริกำรเข้ำใจ 
๗. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรและกำรพูดจำของพยำบำลคลินิกฝำกครรภ์ 

 

 
หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   มกราคม   ๒๕๖๓ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๘….......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๖๑.๕๔ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….........๒..........เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ   ๑๕.๓๘ 

 ทั่วไป  จ ำนวน………..........๒..........เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ           ๐   

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

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....๕…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๓๘.๔๖ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…....๘...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๖๑.๕๔ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๒ เรื่อง,บัตรผู้พิการ ๑ เรื่อง 
 

 

 



 ๑๐ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๒....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….....๖.....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๐ 
กำรวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.........................…….…............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………..................................๕.....เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

ระบุ........ เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน  ๓   เรื่อง 
     เป็นแบบแสดงความพึงพอใจไม่ใช่การร้องเรียน ๒   เรื่อง 

 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๑. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจำกวันอำทิตย์ที่ ๑๒ 
มกรำคม ๒๕๖๓  ผู้ป่วยมีอำกำรปวดศีรษะ  ไม่สบำย มำรับบริกำรตรวจรักษำที่งำนอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน  แพทย์พูดจำไม่สุภำพ แจ้งว่ำ  ที่นี่ห้องฉุกเฉิน 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 ชั่วโมง  (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องเจำะเลือด  ชั้น ๑ อำคำรผู้ป่วยนอก  เนื่องจำกผู้ป่วย
ยื่นบัตรเพ่ือท ำกำรเจำะเลือดตำมค ำสั่งแพทย์  ได้รับคิวเจำะเลือดคิวที่ ๖๑  เวลำ ๐๖.๓๐ น.  รอคิว
จนกระทั่งเวลำ ๐๗.๓๐ น. เจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำต้องไปตรวจสอบสิทธิที่ศูนย์ประกันก่อนถึงจะเจำะเลือด
ได้  จึงน ำเอกสำรไปติดต่อที่ศูนย์ประกันฯ แต่ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติงำน จึงกลับมำขอให้เจำะ
เลือดให้ก่อน  และจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเองหำกใช้สิทธิเบิกจ่ำยตรงไม่  แต่ได้รับกำรปฏิเสธ ท ำให้
ผู้ป่วยอดทนต่อควำมหิวและควำมเจ็บป่วยไม่ได้  จึงกลับบ้ำน  (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

๕. ไม่พึงพอใจระบบบริกำรจัดคิวผู้ป่วยนัด ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่มำรับบัตรนัดเวลำ ๐๗.๐๐ น. ท ำให้ผู้ป่วย
ต้องแย่งกันเข้ำคิวเพื่อยื่นบัตรนัด ควรมีเครื่องกดบัตรคิวที่หน้ำห้องตรวจ (เงินสด) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 ๑๑ 

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

อ่ืนๆ 
 
ระบุ  เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน 

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

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

๓. ควรมีพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี (-) 
 
ระบุ  เป็นแบบแสดงควำมพึงพอใจไม่ใช่กำรร้องเรียน    

ทั่วไป 

๑. * พอใจกำรให้บริกำรของนำยแพทย์วิรุฬห์ จันทร์นำค  แผนกศัลยกรรม  ช่วยชีวิตผูป้่วย  
เนื่องจำกล ำไส้ใหญ่อุดตัน โดยกำรผ่ำตัดฉุกเฉินภำยในคืนวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๓ เป็นเวลำ 
๓ ชั่วโมง ผ่ำตัดเสร็จเวลำ ๐๑.๓๐ น. เป็นแพทย์ที่เสียสละและให้ค ำแนะน ำกับญำติด้วย
ควำมเต็มใจ ใบหน้ำยิ้มแย้มแจ่มใส  ท ำให้ผู้ป่วยและญำติคลำยกังวล พร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยหลัง
ผ่ำตัดเป็นอย่ำงดี  มีควำมช ำนำญและมีควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์อย่ำงดีเยี่ยม  (ปกส.) 

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

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำ 
๒. ห้องจ่ำยยำควรแยกเป็นแผนก ๆ 

 
หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
              
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..…….......๑๑........เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน……….......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ          ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....๔…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๓๖.๓๖ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…....๗...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๖๓.๖๔ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๑ เรื่อง 
 

 

 



 ๑๓ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๑....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ   ๙.๐๙ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….....๙.....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ    ๘๑.๘๒ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.................…….…….๑.....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๙.๐๙ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

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

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๗. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำ  ไม่ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ยำ  และกำร
จ่ำยยำให้ผู้ป่วย ให้บุตรของเจ้ำหน้ำที่ในห้องจ่ำยยำเป็นผู้ส่งยำให้กับผู้ป่วย  ซึ่งเป็นหน้ำที่ของ
เภสัชกร  (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๘. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ  ล่ำช้ำมำก ได้รับบัตรคิวเวลำ ๑๒.๐๐น. ได้รบัยำเวลำ 
๑๔.๓๐น.  (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

๑๑. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรห้องจ่ำยยำ ระยะเวลำในกำรรอรับยำนำนมำก มำรับบริกำรที่
โรงพยำบำลตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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



 ๑๔ 

การตรวจวินิจฉัย/ทักษะการรักษา 

๑. * ไม่พึงพอใจกำรรักษำพยำบำลของงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เมื่อวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ผู้ป่วยมีอำกำรควำมดันโลหิตสูง  เวียนศีรษะมำก  พยำบำลฉีดยำแล้วให้นอนพัก พอควำมดัน
โลหิตลดลงแล้วให้ผู้ป่วยกลับบ้ำน  จนกระทั่งวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ป่วยมีอำกำร
เหมือนเดิม  จึงพำไปหำหมอที่คลินิก  หมอส่งตัวผู้ป่วยให้มำท ำ CT Scan ที่โรงพยำบำล  พบว่ำ มี
ภำวะเส้นเลือดในสมองแตก เพรำะเหตุใดแพทย์ถึงไม่สั่งท ำ CT Scan ตั้งแต่วันแรก ญำติรู้สึก
เสียใจมำกกับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น  (บัตรผู้สูงอำยุ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๓. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของ กำรพูดจำ และกำรแสดงอำรมณ์ ของแพทย์ พยำบำล  

ห้องตรวจอำยุรกรรม 
๔. ควรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำให้รวดเร็วกว่ำนี้  รอนำนกว่ำ ๒ ชั่วโมง 
๕. ควรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ  ขยำยช่องรับยำให้มำกขึ้น 
๖. ควรเพ่ิมจ ำนวนเภสัชกร หรือควรปรับปรุงระบบกำรจ่ำยยำให้ดีกว่ำนี้   
๗. ควรเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ หรือเภสัชกร  

 
 
หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน  มีนาคม   ๒๕๖๓ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……..........๙........เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน……….......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ          ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....๓…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๓๓.๓๓ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…....๖...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๖๖.๖๗ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๓ เรื่อง 
 

 

 



 ๑๖ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๗....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….....๒.....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ    ๒๒.๒๒ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.................…….……….....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๔. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องเจำะเลือด  ผู้หญิง ๒ คน จุดรับบริกำรด้ำนหน้ำ  
เกี่ยวกับกำรบริกำร  กำรพูดจำ และแสดงกิริยำไม่เหมำะสม  ไม่เต็มใจให้บริกำร   (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๕. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชื่อ..........................(สอบถาม
ได้ที่งาน ปชส.)  เกี่ยวกับกำรให้บริกำรแนะน ำข้อมูล  รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มำ
รับบริกำร  แสดงกิริยำท่ำทำงไม่เหมำะสม  ให้ข้อมูลไม่เป็นควำมจริงกับผู้ป่วย (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๖. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องกำรเงิน ชื่อ..........................(สอบถามได้ที่งาน 
ปชส.) เนื่องจำกผู้รับบริกำรมำติดต่อช ำระเงินเพ่ือซื้ออำหำรให้ผู้ป่วยติดเตียง เวลำ ๑๑.๕๙ น. 
เจ้ำหน้ำที่ไม่รับช ำระเงิน  ให้ไปช ำระเงินที่ห้องกำรเงิน   อำคำรพิฆเนศวรสุรสังกำศ   ไม่มีใจเมตตำ
ต่อผู้มำรับบริกำร  (บัตรผู้สูงอำยุ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๗. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องกำรเงิน     เนื่องจำกผู้รับบริกำรมำรับบริกำร
แผนกทันตกรรม  กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ตั้งแต่รับบัตรคิวท ำฟันจนถึงรับบริกำรถอนฟัน 
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี  แต่เมื่อมำติดต่อช ำระเงิน   เจ้ำหน้ำที่ห้องกำรเงินพูดจำไม่สุภำพ   ตะคอกใส่
ผู้มำรับบริกำร  (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๘. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประกันสุขภำพฯ ชื่อ..........................(สอบถามได้ที่
งาน ปชส.)   เนื่องจำกไปติดต่อกรณีผู้ป่วยมีเลือด  ออกมำรับบริกำรที่งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่สุภำพ    (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๙. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลทุกคน  เนื่องจำกเขียนชื่อยำไม่ละเอียด  ท ำให้ผู้ป่วยต้อง
เสียเวลำเดินกลับมำสอบถำม  แสดงสีหน้ำ   และน้ ำเสียงดุ   ไม่สุภำพ      นักเรียนพยำบำลพูดจำ
ไม่สุภำพ  (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม  ชั้น ๒  พูดจำไม่สุภำพกับ
ผู้ป่วย  ไม่รับตรวจผู้ป่วยและไล่ให้ไปนั่งนอกห้อง  ไม่ให้เกียรติผู้มำรับบริกำร (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 ๑๗ 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๑๖. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ  เนื่องจำกยื่นใบสั่งยำที่ห้องจ่ำยยำ   แล้วไปรอ
ช ำระเงินที่หน้ำห้องกำรเงิน  แต่เจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำไม่ส่งเอกสำรไปที่กำรเงิน  พอเรียกรับยำ   
จึงต้องน ำเอกสำรไปยื่นช ำระเงินที่ห้องจ่ำยยำ (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๘. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่จุดบริกำรหน้ำห้องเจำะเลือด  เกี่ยวกับกำรวำงตัว

ในกำรให้บริกำรให้เหมำะสม  มำรยำท  กำรพูดจำ และกำรแสดงของเจ้ำหน้ำที่ 
๙. เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรมีใจเมตตำ  ใจบริกำร  ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มำรับบริกำร 
๑๐. ควรอบรมพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องกำรเงิน  
๑๑. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม 

 
 
 
หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๔.…......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน……….......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..…….....................เรือ่งคิดเป็นร้อยละ            ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…...๑…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๒๕.๐๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…...๓...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๐๐ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

 
ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๒ เรื่อง 

 

 



 ๑๙ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๓....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..….........................๑....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ    ๒๕.๐๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…............เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์..…..………….......…….…............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
ทักษะกำรรักษำพยำบำล………………...................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๐ 

ระบุ........  

พฤตกิรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๕. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ หน้ำห้องตรวจอำยุรกรรม  แสดงกิริยำ 
สีหน้ำ ไม่เหมำะสม  เมื่อผู้รับบริกำรเข้ำไปสอบถำมเกี่ยวกับกำรเข้ำห้องตรวจ (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๖. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำ ช่อง ๗  พูดจำไม่สุภำพกับผู้มำรับบริกำร 
(ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๗. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ชื่อ..............................(สอบถาม
ได้ที่งานประชาสัมพันธ์)  เกี่ยวกับกำรให้บริกำรบริเวณทำงเข้ำ – ออก  ตรงทำงลำดตึกพิฆเนศวร
สุรสังกำศ  ซึ่งเป็นทำงลำดให้บริกำรเฉพำะเปลนั่ง เปลนอน  เนื่องจำกผู้รับบริกำรมำติดต่อเรื่อง
เอกสำรเกี่ยวกับยำที่ห้องจ่ำยยำ ชั้น ๒  จึงขอเดินผ่ำนขึ้นทำงลำด  เพรำะขำมีอำกำรปวดบวม  
แต่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย  ไม่อนุญำตและแสดงกิริยำ พูดจำไม่สุภำพ  ท ำให้ไม่พึงพอใจ
เป็นอย่ำงมำก  เพรำะถูกกล่ำวหำว่ำผู้รับบริกำรพูดจำไม่สุภำพกับเจ้ำหน้ำที่ก่อน (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. บิดำมำนอนพักรักษำตัวที่หอผู้ป่วยพิเศษพิฆเนศวรสุรสังกำศเป็นเวลำนำน  พบว่ำ เตียงผู้ป่วยไม่
สำมำรถล๊อคได้  แจ้งเจ้ำหน้ำที่แล้วแต่ไม่ได้รับกำรแก้ไข  สัญญำณกริ่งเรียกพยำบำลไม่สำมำรถใช้
งำนได้  ไม่ได้ยินเสียงปลำยทำง  ห้องน้ ำมีครำบเหลืองสกปรก  รอยยำแนวมีครำบด ำ ไม่สะอำด  
พยำบำลที่มำอยู่เวร แสดงกิริยำ พูดจำไม่สุภำพ  แม่บ้ำนขอยืมเงินจำกผู้ป่วย/ญำติ  พนักงำน
ช่วยเหลือคนไข้  ไม่เต็มใจให้บริกำร  แต่ถ  ้ ำจ้ำงหรือให้เงินถึงจะมีควำมกระตือรือร้น  (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

อ่ืนๆ - 

 
 
 



 ๒๐ 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑๒. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ให้ดีกว่ำนี้ 
๑๓. ควรอบรมพฤติกรรมบริกำร และกำรพูดจำของเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำ 
๑๔. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ควรแสดงพฤติกรรมบริกำรและกำรพูดจำให้สุภำพ ควรรับฟังเหตุผล

ควำมจ ำเป็นของผู้รับบริกำรก่อน 
๑๕. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรและสถำนที่ของหอผู้ป่วยพิเศษพิฆเนศวรสุรสังกำศ ให้ดีกว่ำนี้  เพรำะ

เป็นโรงพยำบำลประจ ำจังหวัด  ผู้รับบริกำรยังต้องกลับมำรับบริกำรอยู่เสมอ  จึงอยำกเห็นกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

หมายเหตุ ๑  
  พอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีหอผู้ป่วยศัลยกรรมชำย ช้ัน ๓  ระบุไว้ในหัวข้อ  สถำนท่ีและสิ่งแวดล้อม  

ข้อที่ ๑  ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ ๒  

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๒…......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน………......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ           ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน….....…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…..๒...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

 
ระบุ…  

 

 



 ๒๒ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่……………............................เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๒...เรือ่ง    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์..…..………….......…….…............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
ทักษะกำรรักษำพยำบำล………………...................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

ระบุ........  
 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๒. ไม่พึงพอใจกำรให้บริกำรของจุดคัดกรองโรค  เนื่องจำกมำยื่นบัตรเวลำ ๐๙.๓๐ น. ได้คิวที่ ๒๒๙  
เวลำ ๑๐.๕๘ น. แจ้งพยำบำลจุดคัดกรองว่ำมำขอใบส่งตัวและมีใบค ำสั่งเจำะเลือด  ของห้อง
ตรวจศัลยกรรม  พยำบำลแจ้งว่ำห้องตรวจศัลยกรรม  ปิดรับบัตรตรวจรอบเช้ำ  ต้องรอมำยื่นบัตร
ใหม่รอบบ่ำย  ซึ่งนั่งรอคิวนำนมำกแต่ต้องมำรอยื่นใหม่อีกรอบ  โดยไม่แน่ใจว่ำจะได้เข้ำรับบริกำร
กี่โมง  (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

หมายเหตุ ๑  
  พอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือผู้ป่วยมำขอใบส่งตัว

และเจำะเลือด ระบุไว้ในหัวข้อระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล  ข้อที่ ๑  
ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖๓ 

 

หมายเหตุ ๒ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   มิถนุายน   ๒๕๖๓ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๔…......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน………......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..……....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…....๑.…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ      ๒๕.๐๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่   ผู้ประเมิน          จ ำนวน…....๓...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ      ๗๕.๐๐ 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………...........................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...………..........................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......…...............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….…………….....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น……............๔..........เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………….................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….…............................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….…….........................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ         ๐ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี……….........................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท……….......................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............……..........๑...........เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ     ๒๕.๐๐ 
บัตรประกันสังคม….……...........................เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
อ่ืน ๆ …………………...................๓............เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๐๐ 

 
ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๓ เรื่อง 

 

 

 



 ๒๔ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๒....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๒...เรือ่ง    คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๐ 
วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์..…..………….......…….…............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
ทักษะกำรรักษำพยำบำล………………...................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

ระบุ.......................................  

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๘. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องท ำบัตร   พูดจำไม่สุภำพกับผู้รับบริกำร  นั่งเล่น
โทรศัพท์ พยำบำลบำงคนพูดจำไม่สุภำพ ผู้ป่วยต้องกำรก ำลังใจ  พนักงำนเวรเปล  ให้ญำติเข็น
ผู้ป่วยเอง (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๙. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลหลังพบแพทย์  เนื่องจำกท ำงำนล่ำช้ำมำก  ไม่สนใจงำน
ของตนเอง  คุยในขณะปฏิบัติงำน  รอนำนมำก (บัตรผู้สูงอำยุ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๑. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่จุดคัดกรอง  เนื่องจำกผู้ป่วยมำรับบริกำรตัดไหม  
และต้องกำรขอใบรับรองแพทย์  แต่เจ้ำหน้ำที่จุดคัดกรองแนะน ำให้ไปตัดไหมที่อนำมัยใกล้บ้ำน  
ไม่จ ำเป็นต้องมำโรงพยำบำล  แพทย์ไม่ออกใบรับรองแพทย์ กรณีมำตัดไหม  จึงกลับไปตัดไหมท่ี
สถำนีอนำมัย  เจ้ำหน้ำที่ บอกว่ำบำดแผลแบบนี้ควรไปตัดไหมที่โรงพยำบำลและพบแพทย์เพ่ือ
ตรวจบำดแผล   เนื่องจำกแผลอำจติดเชื้อ  ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จุดคัดกรองของโรงพยำบำลยังแจ้งอีกว่ำ
กำรตัดไหม  จะมำรับบริกำรตอนไหนก็ได้ ไม่จ ำเป็นต้องมำเวลำงำน  แต่บริษัทให้ลำงำนมำครึ่งวัน
เพ่ือมำตัดไหม และให้น ำใบรับรองแพทย์ไปลำงำน  เพรำะหำกมำเวลำหลังเลิกงำน  ต้องเสีย
ค่ำบริกำร ๑๐๐ บำท  (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. มำรับบริกำรเจำะเลือด  และขอใบส่งตัวที่ห้องตรวจศัลยกรรม    ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำร
ของพยำบำล   เนื่องจำกพยำบำลท ำเอกสำรส่งตัวให้ผู้ป่วยเสร็จ  ให้ไปติดต่อศูนย์ประกันสุขภำพ   
แต่ไม่เขียนใบเจำะเลือดให้  แจ้งว่ำให้มำติดต่ออีกครั้งตอนบ่ำย  ซึ่งไม่เข้ำใจว่ำเพรำะอะไรต้องมำ
อีกรอบ  ท ำไมไม่เขียนใบเจำะเลือดให้เสร็จเลย  ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องเดินวนไปมำหลำยรอบ  
เสียเวลำ  (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 

๑๖. ควรเปลี่ยนพยำบำลหลังพบแพทย์  ให้ผู้ที่สนใจท ำงำนรวดเร็วกว่ำนี้มำท ำงำนแทน  และควร
เพ่ิมพยำบำลหลังพบแพทย์ให้มีมำกกว่ำ ๑ คน 



 ๒๕ 

 
สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี
     ประจ าเดือน   กรกฎาคม   ๒๕๖๓ 

 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๒…......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน………......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..……....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…....๑.…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่   ผู้ประเมิน          จ ำนวน…....๑...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 
 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

 
 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๒....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…............เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ           ๐ 



 ๒๖ 

วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์..…..………….......…….…............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
ทักษะกำรรักษำพยำบำล………………...................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

ระบุ........  
 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๑๐. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเภสัชกร  ห้องให้ค ำปรึกษำ  เกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำ และ      
ให้ผู้รับบริกำรรอนำน  ปฏิบัติงำนวันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓  เวลำ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  เกี่ยวกับค ำแนะน ำ  และกำรพูดจำ  
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินแจ้งให้ไปรับยำช่องหมำยเลข ๑ แต่หำไม่พบ  จึงเดินกลับไปถำม  
เจ้ำหน้ำที่ยังคงแจ้งว่ำรับยำช่องเบอร์ ๑ ถ้ำไม่ทรำบให้ถำมเภสัชกร (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑๗. ควรทบทวนระบบกำรท ำงำนของห้องกำรเงิน และกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
 

หมายเหตุ 

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๔…......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๘๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน………......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ     ๒๐.๐๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..……....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…....๒.…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ      ๕๐.๐๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่   ผู้ประเมิน          จ ำนวน…....๒...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ      ๕๐.๐๐ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………...........................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...………..............๑.........เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   ๒๕.๐๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......…...............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….…………….....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น…….............๓.........เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ      ๗๕.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………….................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

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

 
ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๑ เรื่อง   

 

 

 



 ๒๘ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่……………....................๑....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…........................๑....เรื่อง คิดเปน็ร้อยละ    ๒๕.๐๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….....๒...เรือ่ง    คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๐ 
วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์..…..………….......…….…............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
ทักษะกำรรักษำพยำบำล………………..................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

ระบุ........   

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๑๒. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลห้องตรวจตำ  ชื่อ..............(สอบถามได้ที่งาน ปชส.) 
เกี่ยวกับกิริยำ มำรยำท  กำรพูดจำ กับผู้รับบริกำร   (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

๓. ไม่พึงพอใจกำรจัดกำรจรำจร  เพ่ือเข้ำจอดรถในที่จอดรถของแฟลตแพทย์  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลำ ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. มีรถจอดขวำง หรือวิ่งกีดขวำงทำงเข้ำจอดรถของแพทย์  ท ำให้เสียเวลำ
ในกำรเข้ำจอดรถ  มีควำมเสี่ยงต่อกำรเฉี่ยวชน  ส่งผลใหแ้พทย์ออกตรวจช้ำ  แพทย์ไปดูคนไข้
ฉุกเฉินไม่ทัน  เกิดควำมไม่พึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่  และผู้มำรับบริกำร (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๑. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของแพทย์และเจ้ำหน้ำที่ ห้องตรวจโรคเกิดจำกกำรท ำงำน  
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรล่ำช้ำมำก  รอรับบริกำรตั้งแต่เวลำ ๑๔.๐๐ น.  จนกระท่ังเวลำ ๑๕.๓๐ น.   
แพทย์ยังไม่มำตรวจ   เจ้ำหน้ำที่หน้ำห้องตรวจได้แค่แจ้งว่ำ  โทรตำมแพทย์แล้ว  ไม่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรได้ (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของห้องจ่ำยยำ เนื่องจำกผู้รับบริกำรตรวจเสร็จเวลำ ๑๑.๐๐ น.  
ได้คิวห้องจ่ำยยำเวลำ ๑๑.๒๕ น.  ได้รับยำเวลำ ๑๔.๐๐ น. ซึ่งล่ำช้ำมำก  ควรปรับปรุงให้รวดเร็ว
กว่ำนี้  (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
อ่ืนๆ - 
 



 ๒๙ 

 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑๘. ควรจัดสถำนที่จอดรถส ำหรับแพทย์และเจ้ำหน้ำที่    จัดกำรจรำจรทำงเดินรถ  หำพ้ืนที่จอดรถ

ภำยนอกโรงพยำบำล  ประเมินกำรเปิด-ปิดประตูทำงเข้ำออกโรงพยำบำลด้ำนอ่ืน ๆ  ภำยหลัง 
COVID-๑๙  ระบำด  ปรับปรุงระบบกำรคัดเลือกพยำบำลเข้ำมำปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำล 

๑๙. ควรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่ห้องตรวจโรคเกิดจำกกำรท ำงำน  
ให้รวดเร็วกว่ำนี้ 

๒๐. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของพยำบำลห้องตรวจตำ ชื่อ..............(สอบถามได้ที่งาน 
ปชส.)  เนื่องจำกไม่มีกำรพัฒนำด้ำนกำรท ำงำน 

 
 
 

 
หมายเหตุ  

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   กันยายน   ๒๕๖๓ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน….๖.....เรื่อง 

 ได้รับเรื่องร้องเรียน         จ ำนวน…..……........๒….......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๓๓.๓๓ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….........๓..........เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 

 ทั่วไป  จ ำนวน………..........๓...........เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 
 คลินิกประกันสังคม จ ำนวน….……......................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ             ๐   

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ      จ ำนวน…..……........๑...........เรือ่งคิดเป็นร้อยละ     ๑๖.๖๗ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…....๒…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๓๓.๓๓ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่   ผู้ประเมิน          จ ำนวน…....๔...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๖๖.๖๗ 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………...........................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ              ๐ 
จดหมำย…….……...………..............๑............เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......…...............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….…………….....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น…….............๕.........เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………….................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….….............................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….……...........๒............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………..........................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท……….........๒............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๓๓.๓๓ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............…….........................เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรประกันสังคม….…….............๑............เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ     ๑๖.๖๗ 
อ่ืน ๆ …………………....................๑............เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๖๗ 

 

 

 

 



 ๓๑ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่……………...........................เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…...............................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…....๒.....เรือ่ง    คิดเป็นร้อยละ    ๓๓.๓๓ 
วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์..…..………….......…….…............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
ทักษะกำรรักษำพยำบำล………………...................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………..................................๔....เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ    ๖๖.๖๗ 

ระบุ........ เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน  ๑   เรื่อง 
     เป็นแบบแสดงความพึงพอใจไม่ใช่การร้องเรียน ๓   เรื่อง 

 

ระบบ/ขั้นตอนการรับบริการ/การรักษาพยาบาล 

๑. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำ  จ่ำยยำผิดประเภท ผิดคน  เนื่องจำก
ผู้ป่วยมำรับกำรรักษำตำ  โดยหมอจ่ำยยำเป็นน้ ำตำเทียมให้อย่ำงเดียว  แต่ทำงเภสัชกรที่จ่ำยยำ 
จ่ำยยำผิด  โดยผู้ป่วยทักท้วงแล้ว แต่เภสัชกรยืนยันว่ำยำที่จัดให้ถูกต้อง  พอผู้ป่วยกลับถึงบ้ำน  
จึงหยอดตำตำมใบก ำกับยำ อย่ำงละ ๑ ครั้ง ซึ่งมียำท้ังหมด ๓ อย่ำง  หลังจำกหยอดตำไป ๒ 
อย่ำง รู้สึกแสบตำ  เวลำประมำณ ๑๕.๑๕ น.   มีเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำโทรศัพท์มำแจ้งว่ำจ่ำยยำ
ผิดไป  ให้ผู้ป่วยน ำยำมำเปลี่ยน  หำกเกิดผลข้ำงเคียงกับดวงตำใครจะรับผิดชอบ  มีเพียงค ำพูด 
ขอโทษ เท่ำนั้น  ซึ่งเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรจ่ำยยำผิดคน ผิดประเภทให้กับผู้ป่วย  โรงพยำบำล
ต้องรับผิดชอบ   (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของแผนกซักประวัติ และห้องจ่ำยยำ มำรับบริกำรเวลำ ๑๓.๐๐ น. 
โดยมีหนังสือส่งตัวมำจำกโรงพยำบำลชะอ ำ  กำรให้บริกำรไม่แจ้งรำยละเอียดให้ผู้ป่วยทรำบว่ำ
ต้องรอตรงไหน รออะไร  ผู้ป่วยนั่งรอตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น.  จนกระท่ังเวลำ ๑๗.๓๐ น.  ยังไม่ได้
กลับบ้ำน  สอบถำมพยำบำล  ก็ไม่ตอบกลับ (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
อ่ืนๆ 

 
ระบุ  เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน 

๔. ควรปรับปรุงระบบคัดกรอง  และกำรส่งใบสั่งยำ  ควรจะมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีกว่ำนี้      
กำรเว้นระยะห่ำง  ควรมีกำรติดตั้งเครื่องแจกคิวอัตโนมัติ   (เบิกได้) 

 
ระบุ  เป็นแบบแสดงควำมพึงพอใจไม่ใช่กำรร้องเรียน    

ทั่วไป 

๓. * ผู้รับบริกำรเข้ำคิวรักษำรำกฟันไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  วันนี้มำตรวจฟัน พอใจกำรให้บริกำรของ
ของทันตแพทย์หญิงชยำภรณ์ ศิริมิตรผล  และคุณประภำพร  กับบุญมำ  เจ้ำพนักงำน    
ทันตสำธำรณสุข  ให้ค ำแนะน ำ  ให้เวลำในกำรสอบถำมเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับฟันอย่ำงดี  



 ๓๒ 

แพทย์แจ้งว่ำ  ฟันยังดีไม่ต้องรักษำรำกฟัน แนะน ำในกำรดูแลฟันให้เหมำะสมกับสภำพของ
ผู้สูงอำยุ  และให้แปรงสีฟันส ำหรับแปรงซองฟันมำเป็นตัวอย่ำง (เบิกได้) 

๔. ชื่นชมกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่แผนกจิตเวช  เนื่องจำกเป็นญำติผู้ป่วย  มำรับยำแทนผู้ป่วย
ที่แผนกจิตเวช  ได้รับคิวห้องตรวจจิตเวชที่ J๐๐๗  นั่งรอรับบริกำรที่หน้ำห้องตรวจ 
เจ้ำหน้ำที่หน้ำห้องตรวจไม่เรียกคัดกรอง และซักประวัติ   จึงเข้ำไปติดต่อสอบถำม พบว่ำ
ประวัติยังไม่มำ  เจ้ำหน้ำที่แนะน ำให้ไปตำมประวัติที่ห้องท ำบัตร  เมื่อติดต่อห้องท ำบัตร  
ได้รับประวัติล ำดับคิว  J๐๐๕-J๐๐๙  โดยคิว J๐๐๗ อยู่บนสุด  เมื่อถึงจุดซักประวัติแผนก
จิตเวช   เจ้ำหน้ำที่เรียกซักประวัติตำมล ำดับคิวใหม่ J๐๐๕  J๐๐๖  J๐๐๗  J๐๐๘  J๐๐๙  
โดยให้บริกำรตำมระบบคิว  จึงขอชื่นชมกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่แผนกจิตเวช (-) 

๕. พอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก  เกี่ยวกับกำรรักษำ  กำรดูแล
และให้ควำมรู้  กำรอธิบำยให้ผู้ป่วยเข้ำใจ  และควำมสะอำด (UC) 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๒๑. ควรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล  ล่ำช้ำ รอนำน  มีกำรลัดคิว 

 

 
 
หมายเหตุ  

 *  หมำยถึงแบบแสดงควำมคิดเห็นที่มีชื่อ ,ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 (....) หมำยถึง   สิทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


