
 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงพยาบาลกะเปอร  ศูนยคุณภาพ        โทร 0 7789 7016  ตอ 126 

ท่ี  รน 0032.311(รพช.2)/311        วันท่ี  24  มีนาคม  2565                                                                                     
เรื่อง  รายงานสรุปผลการดำเนินงานความพึงพอใจ การรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลกะเปอร ไตรมาส1 – 2 

 (1 ตุลาคม 64 – 31 มีนาคม 65 ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                                                  
เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลกะเปอร      
   

  โรงพยาบาลกะเปอรดำเนินบทบาทการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ
สงเสริม และคุมครองจริยธรรมของราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตรดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนา นำกลยุทธการปองกัน การสงเสริม
และคุมครองจริยธรรม ไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกันคือ ความสำเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการ
ของ หนวยงาน และยังมีหนาท่ีสำคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน จากชองทางการ รองเรียนของ
โรงพยาบาลกะเปอร  จำนวน 3 ชองทาง ประกอบดวย  

ชองทางท่ี 1 รองเรียนดวยตนเอง ท่ีงานศูนยคุณภาพรับขอรองเรียน  โรงพยาบาลกะเปอร 
ชองทางท่ี 2 รองเรียนทางจดหมายงานศูนยคุณภาพรับขอรองเรียน   โรงพยาบาลกะเปอร                  

                       เลขท่ี 159  ม.1 ตำบลกะเปอร  อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120  
ชองทางท่ี 3 โทรศัพท 077 – 897222  

                     ชองทางท่ี 4  กลองรับความคิดเห็น  
                     ชองทางท่ี 5 Web site  : http://www.kapoe hospital.com  
                     ชองทางท่ี 6  Facebook :  KAPOE  Hospital 

ชองทางท่ี 7 ใบประเมินความพึงพอใจหรือใชแบบคิวอารโคดประเมินความพึงพอใจ  
ขอพิจารณา 
  โรงพยาบาลกะเปอร  ไดดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพและลดปญหาเรื่องฟองรองตามนโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  จึงขอสรุปรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
การเรื่องรองเรียนท่ัวไป /แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา
ตั้งแต 1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 31 มีนาคม  ๒๕๖5  ซ่ึงมีดังนี้ เรื่องรองเรียนเรื่องท่ัวไป จำนวน 13 เรื่อง ไดดำเนินงาน
ปรับปรุงแกไขตามขอรองเรียน โดยไดรายงานใหผูรองเรียนทราบซ่ึงไดแจงผานบอรดสรุปความพึงพอใจและเว็บไซต 
โรงพยาบาลกะเปอรแลว สวนเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลาตั้งแตเรื่องรองเรียน
ท่ัวไป ปรากฏวาไมไดรับเรื่องรองเรียนแตอยางใด 
 
  ผลการดำเนินงานการรองเรยีน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 31 มีนาคม  ๒๕๖5  ดังนี้  
 
 
 
 

http://www.kapoe/


๑. ชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน เสนอความคิดเห็น มีดังนี้ 

ลำดับ ชองทาง จำนวน คิดเปนรอยละ 
1 ยื่นดวยตนเอง /แบบประเมินความพึงพอใจ 20 100 
2 รองเรียนทางจดหมาย  0 0 
3 ทางโทรศัพท077 -897222 0 0 
4 กลองรับความคิดเห็น 0 0 
5 Web site  : http://www.kapoe hospital.com 0 0 
6 Facebook :  KAPOE  Hospital 0 0 

รวม 20 100 
 

1.สรุปประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการไดรับบริการ 
รายการ เปาหมาย คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได รอยละ 

1. อัตราความพึงพอใจภาพรวมตอกระบวนการ/
ข้ันตอนการใหบริการ (ขอ 1-5) 

≥ 90% 375 354 94.40 

2. อัตราความพึงพอใจภาพรวมตอเจาหนาท่ีหรือ
บุคลากรท่ีใหบริการ (ขอ 6-10) 

≥ 90% 375 364 
97.07 

3. อัตราความพึงพอใจภาพรวมตอสิ่งอำนวยความ
สะดวก (ขอ 11-15) 

≥ 90% 375 355 94.67 

4. อัตราความพึงพอใจภาพรวมตอผลของการใหบริการ 
(ขอ 16-18) 

≥ 90% 225 219 97.33 

5. อัตราความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมดของหนวยงาน
โรงพยาบาล (ขอ 1-18) 

≥ 90% 1,350 1,292 95.70 

 

สรุปผลการแกไขเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลกะเปอร  
1. ขอรองเรียนท่ัวไป 

ขอรองเรียนข้ันตอนการรับบริการของโรงพยาบาลกะเปอร 
1.ผูรับบริการ ผูสูงอายุ ไมเขาใจข้ันตอน ควรมีคนแนะนำหรือสอบถาม  เชน บางคนหมอนัด 
2.มีกลองรับความคิดเห็น ไมแนใจวาความคิดเห็นจะสงถึงหรือไม 
3.รอนานบางครั้งมีผูปวยฉุกเฉิน  มีแพทยคนเดียว 
4.พยาบาลบางคนสับสนเรื่องการนั่ง  การแบงจุดนั่ง  
5.ผูปวยไมทราบ ควรบอกคิวท่ีตรวจไดตั้งแตเชา 
6.อยากใหมีการแนะนำข้ันตอนการรับบริการ และข้ันตอนการวัดความดัน  
7.บางครั้ง ไมมีปากกา กระดาษ  จำไมทัน ตัวเลขหนาจอเครื่องวัดความดันแสดงในเวลาอันสั้น จำไมทัน 
8.การ run คิว เรียก 3 ครั้งไมมา ไปตลาด ใหเรียกคิวตอไปยังไง ดูตามความจำเปน เชนไปตลาด 
9.คิวเจาะเลือด ตองไปรับคิวใหมและตองmax อีก  บางครั้งตองเจาะเลือดแลวอีกจุดเรียกไปซักประวัติ ควรใชบัตรคิว
เดียว  ผูปวยสูงอายุมานั่งนานไมรูไมไดกดบัตรคิว 
10.ควรแยกบัตรแพทยนัด 
11.ใชบัตรประชาชนแทนบัตรรพ.ไดหากไมไดนำมา** มีปญหากรณีไฟฟาดับ 
12.ใบบัตรคิวใหมใชแลวมีปญหาอะไรหรือไม  / ดี แนะนำใหวัดความดันมาจากบานไดกรณีมีเครื่องวัดความดันท่ีบาน 
13.ท่ีจอดรถจักรยานยนต/รถยนต ไมเพียงพอ  ไมมีหลังคา จอดแลวออกไมได  

http://www.kapoe/


* ความรูสึกตอเจาหนาท่ี/บุคลากรในการรับบริการ 
1. • แพทย – พฤติกรรมบริการดี การตรวจดีไมมีปญหา 
2. • พยาบาล – พฤติกรรมบริการดี บริการดี พูดจาดี ไมมีปญหา 
3. • เจาหนาท่ีอ่ืนๆ -พฤติกรรมบริการดี บริการดี พูดจาดี ไมมีปญหา 

*ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก 
     1.หองน้ำสะอาด ,สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ,สถานท่ีสะอาด 

      2.บางครั้งแกวน้ำไมมี ตรงจุดน้ำดื่ม 
 

สรุปสิ่งท่ีโรงพยาบาลควรพัฒนาตอไป 
1 การใหมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธข้ันตอนการรับบริการ  ติดตอ สอบถาม และท้ังแบบปาย 
2 คิวหองตรวจเลือด อยากใหเปนคิวเดียวกับท่ีมารับบริการ 
3 ควรมีการระบุปายจุดบริการตางๆใหชัดเจน 
4 การวางระบบ run คิว กรณีมายื่นบัตรไวแลวไปธุระ เรียกแลวไมพบผูปวย 
5 การใหขอมูลเม่ือรอตรวจนาน กรณีแพทยตรวจคนเดียว  กรณีมีผูปวยท่ีหองคลอด  หองอุบัติเหตุ 
6 การจัดเตรียมความพรอมเชน กระดาษ  ปากกา จุดวัดความดัน /แกวน้ำ ตรงจุดน้ำดื่ม 
7 การเพ่ิมความม่ันใจกรณีใสขอรองเรียนในตูรับฟงคิดเห็น  
8 การจัดสถานท่ีจอดรถใหเพียงพอ 
 

.การดำเนินการพัฒนาปรับระบบดังนี ้

. จัดใหมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ และมีจิตอาสา บอกข้ันตอนการรับบริการ และ มีปายผังการรับบริการแสดง  
 2 มอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดเตรียมความพรอมเชน กระดาษ  ปากกา จุดวัดความดัน และติดตอตัวแทนใน 
การปรับเวลาแสดงคาความดันโลหิตใหนานข้ึน/แกวน้ำ ตรงจุดน้ำดื่ม 
 3 จัดทำปายระบุปายจุดบริการตางๆใหชัดเจน 
 4 วางระบบการเรียกคิว กรณี เรียก3 ครั้ง แลวไมพบผูปวย ให runเปนคิวท่ี 1 ชวงบาย ยกเวน กรณีไปเขาหองน้ำ 
หรือทำหัตถการตรวจท่ีหองอ่ืนอยู ใหมาแจงพยาบาล เพ่ือเขาพบแพทยตามลำดับคิว ลดความไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ีรอตามคิว 
 5 ปรับคิวหองตรวจเลือดใชคิวเดียวกับคิวรับบริการ ยกเลิกการกดบัตรคิวท่ีหองตรวจเลือด 
6 การแจงผูรับบริการทุกครั้งท่ีแพทย  เหลือ 2 หรือ 1 ทาน 
7 ปรับใชคิวตรวจเลือด คิวเดียวกับ การรับบริการผูปวยนอก 
 8 เพ่ิมความม่ันใจกรณีใสขอรองเรียนในตูรับฟงคิดเห็น  การตอบสนองตอขอรองเรียน และเพ่ิมชองทางในการแสดง 
ความคิดเห็น ความพึงพอใจผาน QR  Code ทุกจุดบริการในโรงพยาบาล 
9 ปรับเพ่ิมสถานท่ีจอดรถยนตไปตรงสนามหญาใกลท่ีจอดรถเดิม  สวนท่ีจอดรถจักรยานยนตรอปรับปรุง 
 

พบวา มีประชาชน สงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/เสนอความคิดเห็น ผานแบบประเมินตนเอง ชองทางการรับเรื่องราว
รองทุกข/รองเรียน ของโรงพยาบาลกะเปอร อำเภอกะเปอร จำนวน 20 ใบ เปนเรื่องรองเรียนท่ัวไปเก่ียวกับการบริการ
ไมมีเรื่องเก่ียวกับความไมโปรงใส 

ปญหาอุปสรรค  
๑. ความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือการแกไขปญหา เรื่องรองเรียน  

พบวา เรื่องรองเรียนบางกรณีใชระยะเวลานานในการตรวจสอบขอเท็จจริง  
๒.บุคลากรมีความรู ความเขาใจในเรื่องระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวินัย คุณธรรม และจริยธรรมคอนขาง

นอย   
 



แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 
     1  เม่ือเกิดกรณีรองเรียนหนวยงานหรือผูเก่ียวของ ควรรีบเจรจาไกลเกลี่ยเยียวยา เพ่ือลดขอขัดแยงและลด
การรองเรียน  พรอมท้ังดำเนินการเรงรัดตรวจสอบขอเท็จจริง เพ่ือยุติเรื่องโดยเร็ว     
   2  การพัฒนาระบบบริการ  ควรใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมี Service Mind ในการ ใหบริการ  มีการ
ประชาสัมพันธแกผูมารับบริการเปนระยะ และควรจัดสถานท่ีเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย แกผูรับบริการ รวมท้ัง
ดูแลความสะอาดดวย 

    3  ควรจัดใหมีการอบรมบุคลากรในหนวยงานในเรื่องระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม    

   4  มีการเปดตูรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการทุกวันเม่ือมีจดหมายขอรองเรียน เพ่ือนำมาปรับปรุงแกไข ลด
ขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือ ปองกันการเกิดซ้ำ 

 

ขอเสนอ   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการดังตอไปนี้ 
1. รับทราบผลการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลกะเปอร  
     ไตรมาส 2 (ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 31 มีนาคม  ๒๕๖5) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. อนุญาตใหนำรายงานผลฯ ข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลกะเปอร 
3. อนุญาตใหนำสรุปผลการดำเนินงานการรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลกะเปอร  คูมือปฏิบัติงานการรับ

เรื่องรองเรียนท่ัวไป และคูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึนประกาศ
เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลกะเปอร 

  

                                  

                       ( นางวิลาวัลย     พลเดช ) 
                                                                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
            ผูประสานงานคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร 
 
 
 
     รับทราบ 
  อนุญาต 

� ไมอนุญาต 
  

 
                (นางสาวกุลทรัพย    ศรีจันทรทัพ ) 
                ผูอำนวยการโรงพยาบาลกะเปอร 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลกะเปอร พ.ศ.2564         

สำหรบัหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 

 
หนวยงาน:       งานพัฒนาคุณภาพ       

วัน/เดือน/ป:    วันท่ี 25 มีนาคม  2565         

หัวขอ: รายงานสรุปผลการดำเนินงานความพึงพอใจ การรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลกะเปอร ไตร
มาส1 – 2(1 ตุลาคม 64 – 31 มีนาคม 65 ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  รายงานสรุปผลการดำเนินงานความพึงพอใจ การ
รองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลกะเปอร ไตรมาส1 – 2(1 ตุลาคม 64 – 31 มีนาคม 65 ) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

Link ภายนอก:     ไมมี           

หมายเหตุ:           
            
             

 
 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

(นางวิลาวัลย พลเดช) 
     ตำแหนง  พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ  

           วันท่ี  25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

(นายสมหทัย ทางทอง) 
ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (หัวหนา) 

วันท่ี  25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
              

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 

ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 
วันท่ี  25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 


