
  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   ตลุาคม   ๒๕๖๓ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๕......เรื่อง 

 ได้รับเรื่องร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๔….......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๘๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….........๑..........เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ     ๒๐.๐๐ 

 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   ๖๐.๐๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน….....๒...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๐๐ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์…………………….......................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ             ๐ 
จดหมำย…….……...………......................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......…....๑.....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๒๐.๐๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….…………….เรื่อง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กล่องรับควำมคิดเห็น…….............๕.....เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ      ๘๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………….............เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….…...........................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
เบิกได้………….……….……..........๒...........เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๐๐ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………..........๑...........เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๒๐.๐๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………......................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............……......................เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรประกันสังคม….…….........................เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
อ่ืน ๆ  ………………….................๒...........เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๐๐ 
 

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๒ เรื่อง 

 

 



 ๒ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๒....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๒....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ    ๔๐.๐๐ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.…...................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………...................................๑....เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ    ๒๐.๐๐ 

ระบุ........ เป็นแบบแสดงความพึงพอใจไม่ใช่การร้องเรียน  ๑   เรื่อง 

 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๑. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพนักงำนช่วยเหลือคนไข้   หอผู้ป่วยพิเศษพิฆเนศวรสุรสังกำศ   
ชั้น ๖ เกี่ยวกับกำรพูดจำไม่ให้เกียรติ  สอบถำมชื่อผู้ป่วย  ซึ่งญำติไม่ทรำบชื่อจริง  บอกเพียง
นำมสกุล  พนักงำนตอบว่ำ  ถ้ำไม่ทรำบชื่อจริงผู้ป่วย  จะมำเยี่ยมท ำไม (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของแพทย์ห้องตรวจกุมำรเวชกรรม ชื่อ..............................(สอบถาม
ได้ที่งานประชาสัมพันธ์)  ใช้ค ำพูดที่ไม่สุภำพ  แสดงกิริยำไม่เหมำะสมในกำรตรวจรักษำ  สื่อสำร
กำรรักษำไม่ดีกับมำรดำและผู้ป่วยเด็ก  ไม่ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและมำรดำ   (บัตร
อำยุ ๐-๑๒ ปี) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ระบบ/ขั้นตอนการรับบริการ/การรักษาพยาบาล 

๑. * ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล  ตั้งแต่กำรคัดแยกผู้ป่วย  ผู้ป่วยทั่วไป  เจำะ
เลือด  ผู้ป่วยนัด  และห้องเวชระเบียน  เวลำ ๐๖.๐๐ น. มีผู้ป่วยสูงอำยุยืนรอนำนมำก (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของจุดคัดแยกผู้ป่วย  เนื่องจำกมำรอรับบัตรคิวเจำะเลือด  มำรับ
บริกำรเวลำ ๐๖.๐๐ น.    ซึ่งผู้ป่วยบำงคนมำตั้งแต่เวลำ ๐๓.๐๐-๐๔.๐๐ น.  ถูกแซงคิว ควร
เปลี่ยนระบบกำรแจกคิวใหม่ โดยทยอยแจกบัตรคิวให้ผู้ป่วยไปเลย  ไม่ต้องรอเวลำ  ผู้ป่วยจะได้ไป
ยื่นลงทะเบียนที่ห้องท ำบัตร  (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อ่ืนๆ   
ระบุ  เป็นแบบแสดงควำมพึงพอใจไม่ใช่กำรร้องเรียน    
 
๑. * พอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยพิเศษมเหศวรศิววิลำส ทุกคน เกี่ยวกับกำรให้บริกำร 

กำรพูดจำดีมำก  เป็นกันเอง  ดูแลคนไข้ดีมำก  ขอชมเชย   (UC) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 ๓ 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. ในฐำนะที่เป็นแพทย์กุมำรเวชกรรม  ควรมีจิตส ำนึกที่โอบอ้อมอำรีต่อผู้ป่วยเด็กมำกกว่ำนี้  มี

พฤติกรรมบริกำร  กำรแสดงกิริยำและ กำรพูดจำสื่อสำรกับผู้ป่วยเด็ก  และมำรดำที่ห่วงใยลูก
ที่เจ็บป่วยให้ดีและสุภำพ 

๒. ขอให้กำรบริกำรของทุกหอผู้ป่วยในโรงพยำบำล  ให้บริกำรและดูแลผู้ป่วยดีแบบหอผู้ป่วย
มเหศวรศิววิลำส  

๓. จุดคัดกรอง และห้องเวชระเบียน  ควรเพิ่มจ ำนวนช่องให้บริกำร  เพ่ือให้ได้รับกำรบริกำรที่
รวดเร็วกว่ำนี้ 

 

หมายเหตุ 

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

รวบรวม  สรุป  วเิคราะห์   โดย  งานประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จงัหวดัเพชรบุรี 
 



 ๔ 

 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี
     ประจ าเดือน   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓ 

 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๕......เรื่อง 

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

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

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..……........๑..........เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ       ๒๐.๐๐ 

แบบประเมิน   ที่ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมินอย่ำงชัดเจน  จ ำนวน…......๔…เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๘๐.๐๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน….....๑...เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๒๐.๐๐ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

โทรศัพท์……………………..............๑......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ      ๒๐.๐๐ 
จดหมำย…….……...……….............๑......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๒๐.๐๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….......…...........เรื่อง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
หนังสือรำชกำร(ลับ)…...…….…………….เรื่อง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
กลอ่งรับควำมคิดเห็น……............๓......เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ      ๖๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ.……..………………………….............เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

 

๒. ชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล 

เงินสด………….……….…..............๑.....เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๒๐.๐๐ 
เบิกได้………….……….……...........๓......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐๐ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………....................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………..................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............……...................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรประกันสังคม….……............๑......เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๒๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ  …………………..........................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ         ๐ 

ระบุ…  

 

 



 ๕ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๒....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..….........................๑....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ    ๒๐.๐๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล…......๑....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ   ๒๐.๐๐      
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.......................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………...................................๑....เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ    ๒๐.๐๐ 

ระบุ........ เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน  ๑   เรื่อง 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๓. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประกันสุขภำพ  ชื่อ............(สอบถามได้ที่งาน 
ปชส.)  พูดจำและแสดงกิริยำไม่เหมำะสมกับผู้รับบริกำร (ปกส.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๔. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่แผนกเอ็กซเรย์  ผู้ชำย ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่หน้ำเคำน์เตอร์
ให้บริกำร เนื่องจำกญำติผู้ป่วยมำติดต่อขอลงผล MRI  โดยส่งโทรศัพท์ให้ดูขอมูลใน LINE 
เจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำไม่รับผลทำงโทรศัพท์   แต่ไม่ให้ค ำแนะน ำว่ำจะต้องไปติดต่อใคร  หรือประสำนกับ
หน่วยงำนไหน   (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. ไม่พึงพอใจกำรจอดรถขำยของแม่ค้ำ บริเวณด้ำนหลังตึกนรำธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งมำจอดทุกวัน  
ท ำให้ที่จอดรถไม่เพียงพอ  เพรำะมีญำติมำเฝ้ำผู้ป่วยเป็นจ ำนวนมำก แต่กลับถูกแม่ค้ำต่อว่ำญำติ
ผู้ป่วยที่มำจอดรถในที่เสริมซึ่งปลดเกียร์ว่ำงไว้  หำกแม่ค้ำไม่มำจอดรถขำยของบริเวณที่จอดรถ  
จะท ำให้มีที่จอดรถเพ่ิมข้ึน    (เบิกได้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบบ/ขั้นตอนการรับบริการ/การรักษาพยาบาล 

๑. * ผู้รับบริกำรมำตรวจสุขภำพประจ ำปี  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลำคม  ๒๕๖๓         ไม่พึงพอใจระบบ
กำรให้บริกำรของแพทย์และเจ้ำหน้ำที่ คลินิกโรคเกิดจำกกำรท ำงำน  เกี่ยวกับระบบกำรให้บริกำร
ที่ล่ำช้ำ รอนำน ระบบกำรประสำนงำนไม่ชัดเจน  มำตั้งแต่เช้ำจนถึงเวลำ ๑๖.๐๐ น.  และยังนัด
มำอีกครั้งวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๓  อีกท้ังแพทย์ไม่ให้ค ำแนะน ำเม่ือผู้ป่วยสอบถำม     (เงินสด) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
อ่ืนๆ 

ระบุ  เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน 
* ผู้รับบริกำรเสนอแนะ ๑. เจ้ำหน้ำที่หน้ำห้องตรวจควรแจ้งผู้ป่วยหลังจำกได้รับบัตรนัดแล้วว่ำให้
ไปส่งใบสั่งยำที่ช่อง ๒ ห้องจ่ำยยำ  เพรำะบำงครั้งแจ้งว่ำให้ไปติดต่อห้องกำรเงิน  ๒. ช่อง
ให้บริกำรหมำยเลขใดที่ต้องแสดงบัตรประชำชน  ควรเขียนป้ำยแจ้งไว้  ๓. รถเปลนั่ง  รถเปล
นอน  บริกำรเข็นผู้ป่วยควรใช้กระดิ่ง   เสียงสัญญำณกริ่ง  ขอทำงแทนกำรให้พนักงำนเปลร้องขอ
ทำง   ๔.ควรปรับปรุงระบบคิวและป้ำยสื่อสำรบ่อย ๆ ให้สื่อได้ชัดเจนมำกข้ึน    (เบิกได)้ 



 ๖ 

 

๔.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๔. โรงพยำบำลควรมีมำตรกำร  ไม่ให้มีกำรจอดรถขำยของในบริเวณที่จอดรถของโรงพยำบำล  

ซึ่งมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรอยู่แล้ว 
๕. เจ้าหน้าที่แผนกเอ็กซเรย์ ควรให้ค าแนะน าที่ชัดเจนและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้

ผู้รับบริการสามารถไปติดต่อประสานงานได้ถูกต้อง  และรับบริกำรได้จนแล้วเสร็จ เพรำะ
ผู้รับบริกำรบำงคนเป็นผู้สูงอำยุ   ไม่เข้ำใจ   อีกท้ังผู้ป่วยก ำลังเจ็บป่วยรอเข้ำรับกำรตรวจ
แต่ยังลงผลที่แพทย์ต้องกำรดูไม่ได้  

 

 
 
หมายเหตุ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   ธันวาคม   ๒๕๖๓ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๑…......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….…….....................เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ            ๐ 

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

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..……........๑.........เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ     ๕๐.๐๐ 

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 
หนงัสือรำชกำร(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….…….....................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
อ่ืน ๆ  …………………..................๑......เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ 

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๒ เรื่อง 

 

 



 ๘ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

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

ระบุ........ เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน  ๑   เรื่อง 
 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๕. ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของพนักงำนช่วยเหลือคนไข้  ห้องตรวจอำยุรกรรม เกี่ยวกับมำรยำท 
กำรพูดจำไม่สุภำพ ลักษณะท้วม ผมทรงบ๊อบ ผู้รับบริกำรสอบถำม  พูดจำด้วยน้ ำเสียงไม่สุภำพ  
(-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่ืนๆ 
 
ระบุ  เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่การร้องเรียน 

๑. น้ ำสมุนไพรใบเตย ที่แจกผู้ป่วยและผู้มำรับบริกำร  ใส่แก้วมีพลำสติกปิด  เมื่อดื่มแล้ว  มีกลิ่น
คล้ำยผงซักฟอก  ฝ่ำยโภชนำกำรควรตรวจสอบ  (บัตรผู้สูงอำยุ) 

 

 
หมายเหตุ 

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



 ๙ 

  สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

ได้รับแบบประเมิน    จ านวน…..๑......เรื่อง 

 ได้รับเรื่องร้องเรียน          จ ำนวน…..……........๑…......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 ๑๐๐.๐๐ 
แบบประเมิน   ที่ไม่ได้ระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ประเมิน           จ ำนวน…..........เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ          ๐ 

 

๑. ช่องทางท่ีแสดงความคิดเห็น 

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

ระบ ุ…........  
 

 



 ๑๐ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๑....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….............เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
กำรวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.........................…….…............เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….……….........................................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ           ๐ 

ระบุ........  
 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๑. * ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่แผนกเอ็กซเรย์  ที่ท ำหน้ำที่ออกบัตรนัดให้ผู้ป่วย  
เกี่ยวกับกำรพูดจำไม่ไพเรำะ  เวลำท ำงำนคุยกัน  แสดงกิริยำมำรยำทไม่เหมำะสม  (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งท่ีโรงพยาบาลควรปรับปรุงคือ 
๑. ควรปรับปรุงพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่แผนกเอ็กซเรย์ 

 
 

 
หมายเหตุ 

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



 ๑๑ 

สรุปแบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและเรือ่งร้องเรียนของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร ี

     ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ 
 

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

 ได้รับเรื่องร้องเรียน          จ ำนวน…..…….......๒........เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๕๐.๐๐ 
 ได้รับเรื่องควำมพึงพอใจ   จ ำนวน….……........๑.........เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๒๕.๐๐ 

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

 ได้รับเฉพำะข้อเสนอแนะ       จ ำนวน…..…….......๑.........เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๒๕.๐๐ 

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…….……...……….....................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ          ๐ 
มำพบด้วยตนเอง………….....….............เรื่อง คิดเปน็ร้อยละ            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………….……….……..........๑.......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐๐ 
บัตรอำยุ  ๐-๑๒ ปี………....................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ            ๐ 
บัตรทอง  ๓๐  บำท………........๑.......เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     ๒๕.๐๐ 
บัตรผู้สูงอำยุ..............……...................เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๒๕.๐๐ 
บัตรประกันสังคม….……...........๑.......เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ     ๒๕.๐๐ 
อ่ืน ๆ  ………………….................๑.......เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐๐ 
 

ระบุ… ไม่ระบุชนิด/ประเภทบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล ๑ เรื่อง 
 

 

 



 ๑๒ 

๓. ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 

พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่…………….....................๒....เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม.....…….……..…................................เรื่อง คิดเป็นร้อยละ           ๐ 
ระบบ/ขั้นตอนกำรรับบริกำร/กำรรักษำพยำบำล….....๑.....เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ    ๒๕.๐๐ 
กำรตรวจวินิจฉัย/ทักษะกำรรักษำ.................…….……........เรื่อง คิดเป็นร้อยละ        ๐ 
อ่ืน  ๆ   …...………………….………..................................๑....เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ    ๒๕.๐๐ 

 

พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 

๒. *มำรับบริกำรที่งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๓.๐๐ น. ไมพึ่งพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
เนื่องจำกให้ผู้ป่วยกลับบ้ำนไปก่อนแล้วให้มำอีกรอบ  พบว่ำ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ       
ทั้งท่ีมำครั้งแรกท่ีเข้ำรับกำรรักษำไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย  อีกทั้งเสียเวลำ (UC) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๓. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำ  คลินิกเบำหวำน  เกี่ยวกับกำรยื่นจ่ำยยำ
ให้ผู้ป่วย  ลักษณะไม่สุภำพ  กระแทกพ้ืน  รู้สึกไม่มีควำมสุขท่ีได้รับกำรบริกำรเช่นนี้  (เบิกได)้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ระบบ / ขั้นตอนการรับบริการ / การรักษาพยาบาล 

๔. ไม่พึงพอใจระบบกำรให้บริกำรของกลุ่มงำนโภชนำกำร เนื่องจำกมำซื้ออำหำรเหลวให้ผู้ป่วยเวลำ 
๑๗.๓๐ น. แต่กลับปิดให้บริกำรก่อนเวลำที่ระบุไว้ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. ท ำให้เกิดควำมไม่พึงพอใจ 
(-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่ืนๆ   
ระบุ  เป็นแบบแสดงควำมพึงพอใจไม่ใช่กำรร้องเรียน    
 
๒. * พอใจกำรให้บริกำรของแพทย์หญิงชุติมำ พิทักษ์ไพศำลศิลป์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยยำ  

ปฏิบัติงำนคลินิกเบำหวำน  เกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำและกำรตรวจรักษำของแพทย์  เป็นมิตร    
ใส่ใจ รับฟังค ำถำม และตอบข้อสงสัยอย่ำงดีมำก  แพทย์พูดจำกับผู้ป่วยทุกคนดีมำก  ขอให้
ก ำลังใจแพทย์หญิงชุติมำ  พิทักษ์ไพศำลศิลป์   และเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำงำนอย่ำงเต็มก ำลัง  อยำกให้
แพทย์และเจ้ำหน้ำที่แผนกอ่ืน ๆ เอำเป็นแบบอย่ำง (ปกส.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
หมายเหตุ 

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



 ๑๓ 

 


