I-3 การมุ่งเน้ นผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงาน

เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ความพึงพอใจ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั 1
เป้ าหมาย 2555

2556

2557

2558

2559

ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของ
85
78.95 80.21 84.96 86.91 85.99
ผูป้ ่ วยนอก
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของ
85
80.06 76.71 83.27 85.53 82.58
ผูป้ ่ วยใน
100
100
100
*ร้อยละข้อร้องเรียนได้รบั การ
90
98.36 100
ตอบสนองในเวลาทีก่ าหนด
**จานวนข้อร้องเรียนเกีย่ วกับสิทธิ
ลดลงทุกปี 11
7
15
0
0
ผูป้ ่ วย
*ข้อร้องเรียน หมายถึงข้อร้องเรียนด้านคุณภาพการบริการ พฤติกรรมการบริการ การรักษา
**เรือ่ งร้องเรียนตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ หน่วยบริการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน การ
ถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มสี ทิ ธิ ไม่ได้รบั สิทธิทกี ่ าหนด สิทธิบตั ร มาตรา 41
บริ บท:โรงพยาบาลกันตัง เป็ นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ขนาด 60 เตียง รับผิดชอบประชากร 74,580
คน มีผมู้ ารับบริการผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน ปี 2559 จานวน 46,164 คน / 11,486 คนบริการผูป้ ่ วยนอก
เฉลีย่ 690 คน/วันและบริการผูป้ ่ วยใน 70 คน/วัน มีการให้บริการคลินิกทัวไปและคลิ
่
นิกเฉพาะโรคเป็ น
one stop service (HT, DM, COPD, TB ,AIDS, Asthma)และในปี 2559ได้มกี ารจัดตัง้ คลินิกทีด่ แู ล
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนเพิม่ ขึน้ ในคลินิกโรคเรือ้ รังได้แก่คลินิก CKD, Foot care, Stroke,รักษ์ไต เป็ น
ต้นให้บริการดูแลรักษาแบบองค์รวม เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รักษาโรคทีร่ กั ษาได้ให้หายขาด
คานึงถึงความปลอดภัยและ จัดบริการให้เป็ นทีพ่ งึ พอใจแก่ผรู้ บั บริการ โดยมุง่ หวังให้เกิดความ
ประทับใจและเชื่อมันศรั
่ ทธาต่อบริการของโรงพยาบาล ส่วนโรคทีร่ กั ษาไม่ได้ผปู้ ่ วยจะได้รบั การดูแลที่
เหมาะสมและส่งต่อในระดับการบริการทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ผูใ้ ห้บริการมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพศักดิ ์ศรีของ
ความเป็ นมนุษย์
ส่วนการตลาดทีส่ าคัญ: ประชาชนทีม่ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตบริการ / นอกเขตบริการ
กรณีอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ประชาชนสิทธิประกันสังคม/พรบ.บุคคลที3่ (แข่งขันกับรพ.อื่น) ประชาชนทีม่ สี ทิ ธิ
เบิกได้ขา้ ราชการ / อปท. / รัฐวิสาหกิจ(รายได้หลัก) และแรงงานต่างชาติ
กลุ่มผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ
1.งานผูป้ ่ วยนอก:

ระบุตวั ชีว้ ดั เกีย่ วกับความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของผูร้ บั ผลงานกลุ่มต่างๆ จาแนกเป็ นผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และตาม
ความต้องการทีส่ าคัญของผูร้ บั ผลงาน
1

1.1 ผูป้ ่ วยทัวไป
่
1.2 ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง COPD / Asthma)
1.3 HIV
1.4 TB
1.5 ผูป้ ่ วยจิตเวช
ความต้องการ : ได้รบั บริการทีร่ วดเร็ว ประทับใจ ตามลาดับคิว พูดจาสุภาพ ยิม้ แย้มเป็ นกันเอง
ตรวจร่างกายอย่างละเอียด เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยและได้ยาทีม่ คี ุณภาพ ต้องการให้มแี พทย์ครบ
ทุกสาขา เคารพในสิทธิผปู้ ่ วย ต้องการให้ได้ใช้สทิ ธิตามทีค่ วรจะได้
2.งานผู้ป่วยใน : หอผูป้ ่ วยในชาย หอผู้ป่วยในหญิ ง
ความต้องการ: ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่ พูดจาสุภาพ ซักถาม ข้อ
สงสัยได้อย่าง เป็ นกันเอง ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทีเ่ ป็ นโดยให้แพทย์และวิธกี ารการดูแลรักษาขณะอยู่
ในโรงพยาบาลและเมือ่ กลับบ้านได้รบั การรักษาทีม่ คี ุณภาพ ต้องการให้มแี พทย์มคี รบทุกสาขา เคารพ
ในสิทธิผปู้ ่ วย ต้องการห้องพักสะดวก สบาย สะอาด อากาศในห้องไม่อบอ้าว ไม่ได้รบั เชือ้ หรือโรค
เพิม่ เติมจากการมานอนทีโ่ รงพยาบาล อาหารทีส่ ะอาด รสชาติดี ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับโรคทีเ่ ป็ น
ต้องการการดูแลรักษาต่อเนื่องทีบ่ า้ น ได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทจ่ี าเป็ นต้องใช้ทบ่ี า้ น
3.ผูป้ ่ วยความเสี่ยงสูง :
3.1 ACS
3.2 severe head injury
3.3 อุบตั เิ หตุการจราจร
3.4 ผูป้ ่ วยคลอดยากหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์
3.5 โรคติดต่อร้ายแรง
ความต้องการ: ได้รบั การดูแลแบบองค์รวม ทัง้ ด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ การดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ จากแพทย์และพยาบาล การเข้าถึงบริการทีร่ วดเร็ว การดูแลรักษาทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการได้มาตรฐาน การส่งต่อทีร่ วดเร็ว ปลอดภัย ได้รบั ความสะดวกในเรือ่ งรถส่งต่อ มีการ
ประสานงานทัง้ ในโรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล มีการควบคุมและลดผลกระทบจากโรคติดต่อ
ไปสู่ชุมชน
4.กลุ่มผู้รบั บริ การสุขภาพดี :
4.1 คลินิกสุขภาพเด็กดี
4.2 คลินิกหญิงตัง้ ครรภ์
ความต้องการ: ต้องการบริการทีร่ วดเร็ว เป็ นมิตร โครงสร้างสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย สะอาด สะดวก
สบาย สามารถตรวจพบความเสีย่ ง ความผิดปกติ และภาวะแทรกซ้อนในแต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
ได้รบั การให้สุขศึกษาทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั ติ วั ทีบ่ า้ น ต้องการรักษาความลับของผูป้ ่ วย
5.กลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ : ผูส้ งู อายุ ผู้พิการ กลุ่ม OSCC และผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย

ความต้องการ:ต้องการการบริการ One Stop service มีช่องทางด่วน การดูแลพิเศษ เคารพศักดิ ์ศรีความ
เป็ นมนุษย์ มีจริยธรรม
ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ และความต้องการสาคัญ:
1.กลุ่มนักศึกษาฝึ กงาน / ผูม้ าศึกษาดูงาน
ความต้องการ:ได้รบั การต้อนรับทีด่ ี มีการจัดบริการวิชาการโดยผูช้ านาญกว่า มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ได้การอานวยความสะดวกในเรือ่ งทีพ่ กั อาศัยระหว่างฝึกปฏิบตั งิ านและได้รบั การดูแลด้านความปลอดภัย
2.บุคคลสาคัญ/ผูม้ ีอปุ การคุณกับโรงพยาบาล
ความต้องการ: มีช่องทางพิเศษ ให้เกียรติ ได้รบั การดูแลดี เอาใจใส่ มีส่วนร่วมในการรับทราบการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาล
3.โรงเรียน/ อสม.
ความต้องการ: ต้องการการสนับสนุนองค์ความรูท้ างวิชาการด้านสาธารณสุข เครือ่ งมืออุปกรณ์
งบประมาณโครงการทีส่ ามารถนาไปทางานในโรงเรียน หมูบ่ า้ นและชุมชน มีการประสานทีด่ ี เป็ นมิตร
ให้เกียรติซง่ึ กันและกัน
4.ผูพ้ ิ การ
ความต้องการ: ต้องการโครงสร้างสิง่ แวดล้อมทีส่ ะดวก ปลอดภัย เอือ้ ต่อการเข้ารับบริการ ไม่รสู้ กึ ถูก
แบ่งแยก ได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ ได้รบั การสนับสนุ นกายอุปกรณ์ อวัยวะเทียมทีจ่ าเป็ น
ต่อการดารงชีวติ มีการฟื้ นฟู ทัง้ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และการประกอบอาชีพ มีผดู้ แู ลสิทธิประโยชน์
ต่างๆทีผ่ พู้ กิ ารพึงได้รบั เช่น เบีย้ ยังชีพรายเดือน ได้รบั สิทธิการรักษา การขึน้ ทะเบียนเป็ นผูพ้ กิ าร
5.ผูส้ งู อายุ
ความต้องการ; ต้องการดูแลทัง้ ร่างกาย จิตใจทีเ่ หมาะกับวัย และสรีระวิทยาของผูส้ งู อายุ ได้รบั การ
ยอมรับ การเห็นคุณค่าในตัวเอง มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อแนะนาในการดาเนินงานของ
โรงพยาบาล มีการรวมกลุ่มกันของผูส้ งู อายุ มีโครงสร้างสิง่ แวดล้อมทีส่ ะดวก ปลอดภัยทีเ่ อือ้ ต่อการมา
รับบริการได้รบั สุขศึกษาทีจ่ ะนาไปใช้ในการดารงชีวติ ทีบ่ า้ นให้เหมาะสมกับวัย ได้รบั ช่ องทางด่วนใน
การเข้ารับการรักษา
6.ผู้ป่วยที่เป็ นพระภิ กษุ ต้องการสถานทีท่ เ่ี อือ้ ต่อการรักษาวินยั สงฆ์ ได้รบั การตรวจรักษาให้เสร็จ
สิน้ ก่อนเทีย่ ง มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงพยาบาลในกิจกรรมทีเ่ ป็ นกิจของสงฆ์
7.ผู้ป่วยมุสลิ ม
ความต้องการ:ต้องการสถานทีท่ าละหมาด สะอาด สะดวกสบาย มีการจัดอาหารทีเ่ ป็ นอาหารมุสลิม
ได้รบั การรับรองมาตรฐานฮาลาล
8.ชุมชน
ความต้องการ:ได้รบั การคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้น เช่น วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจเบาหวาน มี
การตรวจสุขภาพประจาปี ได้รบั การสร้างภูมติ ้านทานต่อโรคต่างๆเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน

กลุ่มเป้ าหมาย ให้คาปรึกษาแนะนาในการดูแลสุขภาพ ได้รบั การเฝ้ าระวังและควบคุมป้ องกันโรคได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิจากการได้รบั ผลกระทบจากขยะ ของเสีย จากการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาลและสิทธิการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
9.ชุมชน/ภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
ความต้องการ:ได้รบั ข้อมูลสุขภาพ บริการทีไ่ ด้มาตรฐาน ยึดหลักสิทธิผปู้ ่ วย ให้บริการสอดคล้องกับ
บริบทชุมชน เช่น การปรับเปลีย่ นบริการทีเ่ อือ้ ต่อผูร้ บั บริการทีเ่ ป็ นมุสลิมในวันศุกร์โดยการนัดหรือ
เปลีย่ นเวลาเข้ารับการตรวจให้เอือ้ ต่อการประกอบศาสนกิจ เป็ นต้น การมีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณสุข และร่วมทาประชาคม ทราบปั ญหาสุขภาพ ร่วมดาเนินการแก้ไข
10.กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้ าที่โรงพยาบาล / การตรวจสุขภาพประจาปี
ความต้องการ:ต้องการให้มกี ารตรวจแบบทางด่วน มีเจ้าหน้าทีบ่ ริการเฉพาะและเจาะเลือดให้ก่อนเวลา
7.00 น. ต้องการผลตรวจภายใน 1 วัน ขอให้มเี ครือ่ งดื่มของว่างรับรอง เช่น ชา, กาแฟ และสามารถใช้
สิทธิรกั ษาพยาบาลขึน้ ทะเบียนจ่ายตรงกรมบัญชีกลางไม่ตอ้ งสารองจ่ายเงิน
11.ผูป้ ่ วยแรงงานต่างด้าว
ต้องการคาอธิบายรายละเอียด, ข้อมูลเกีย่ วกับการรักษา, ขัน้ ตอนการเข้ารับบริการเป็ นภาษาประจาชาติ
ต้องการการบริการทีร่ วดเร็ว เสมอภาค ไม่แบ่งแยกชนชาติ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย:
1.ญาติ ผ้ปู ่ วยทัวไป
่
ต้องการสถานทีน่ งพั
ั ่ กและสิง่ อานวยความสะดวก ขณะรอรับการตรวจของผูป้ ่ วย มีหอ้ งน้าทีส่ ะอาด
ต้องการความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคทีผ่ ปู้ ่ วยเป็ น
2.ญาติ ผป้ ู ่ วยเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสูง
ต้องการให้ผปู้ ่ วยได้รบั บริการตามลาดับ มีเจ้าหน้าทีค่ อยช่วยเหลือ พยุงผูป้ ่ วย เรียกชื่อผูป้ ่ วยเสียงดังฟั ง
ชัดกรณีทญ
่ี าติตดิ ธุระไม่สามารถมาได้ ขอมีส่วนร่วมในการรับฟั งผลเลือด และคาแนะนาในการรับประทาน
สถานทีจ่ อดรถทีส่ ะดวกเพียงพอ เยีย่ มได้ตลอดเวลา การวินิจฉัยโรคทีแ่ ม่นยา รักษาหายรวดเร็ว
ยา ต้องการให้แพทย์เริม่ ตรวจเร็ว เรียนรูก้ ารฉีดยาร่วมกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน กรณีมแี ผลเรือ้ รังต้องการ
เรียนรูเ้ รือ่ งทาแผลเรือ้ รังในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
3.ญาติ ผ้ปู ่ วยระยะสุดท้าย
ต้องการให้เจ้าหน้าทีด่ แู ลอย่างใกล้ชดิ ให้มพี ธิ กี รรมทางศาสนาในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยเสียชีวติ และวาระ
สุดท้ายของชีวติ อย่างสงบ ไม่ตอ้ งการให้ผปู้ ่ วยทรมาน ขอให้แพทย์ พยาบาลให้ยาแก้ปวดบ่อยๆ
ต้องการสถานทีใ่ ห้ผปู้ ่ วยนอนสบาย มีมมุ หนังสือธรรมะ ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการวินิจฉัยโรค พยากรณ์
โรค แนวทางการรักษา
4.ญาติ ผ้ปู ่ วยจิ ตเวช
ต้องการให้มกี ารรับยาต่อเนื่องทีร่ พ.กันตัง และมีจติ แพทย์ในโรงพยาบาล ขอคาแนะนาวิธกี ารจัดการให้
ผูป้ ่ วยกินยาต่อเนื่อง ต้องการให้ไปเยีย่ มทีบ่ า้ นและ เข้าใจอาการผูป้ ่ วยเมือ่ มาโรงพยาบาล เมือ่ ผูป้ ่ วยทีม่ ี
อาการกาเริบขอให้ได้รบั การจัดการให้สงบลงอย่างรวดเร็ว สามารถรักษาต่อได้ท่ี รพ.กันตัง ต้องการการ

ยอมรับ มีทศั นคติทด่ี แี ละเข้าใจภาวะโรคของผูป้ ่ วย ไม่เป็ นทีร่ งั เกียจของสังคม
5.ญาติ กลุ่มผูป้ ่ วยสุขภาพดี (หญิ งตัง้ ครรภ์ เด็ก)
ต้องการความรูค้ วามเข้าใจการดูแลเด็กและสตรีมคี รรภ์ ได้รบั วัคซีนตามทีก่ าหนด มีบริการวัคซีนเสริม
เช่น อีสุกอีใส , มะเร็งปากมดลูก ต้องการมุมสนามเด็กเล่นทีก่ ว้างขวางและปลอดภัย จัดกิจกรรม
ระหว่างรอรับบริการ
6.รพ.สต.
ต้องการการสนับสนุนงบประมาณทีเ่ พียงพอ ได้รบั การสนับสนุนบุคลากรในการบริการผูป้ ่ วย ขอเบิก
เวชภัณฑ์ตามปริมาณความต้องการของผูป้ ่ วย มีการจัดอบรมความรูท้ างวิชาการและได้รบั คาปรึกษา
ด้านการรักษาพยาบาล ต้องการผลตรวจ Lab ทีถ่ ูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว
7.สสจ. / เขตตรวจราชการ /กระทรวงสาธารณสุข
ต้องการข้อมูลและรายงานทีถ่ ูกต้อง ทันเวลา ขอให้สนองนโยบายที่ สสจ.จะผลักดัน สร้างความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั พืน้ ที่ เข้าถึงชุมชน ต้องการให้มคี วามรัก ความผูกพันกับองค์กร
8.สปสช. ประกันสังคม บริ ษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมบัญชี กลาง
ต้องการข้อมูลและรายงานทีถ่ ูกต้อง ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ ได้รบั ข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
ทีถ่ ูกต้องตรงไปตรงมา ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพจากโรงพยาบาล มีการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
องค์กรต่อผูร้ บั บริการ
9.บริ ษทั ห้างร้าน
ต้องการให้ชาระหนี้ ให้ตรงตามกาหนด พฤติกรรมทีด่ จี ากเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน มีความเสมอภาคในการ
แข่งขันการขายสินค้าให้กบั โรงพยาบาลและความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามสาคัญ: ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคตามจุดเน้นของโรงพยาบาลได้แก่ผปู้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รัง
(DM,HT,COPD) ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคฉุกเฉิน(MI,Stroke,Head injury ) ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคติดต่อ(TB,AIDS)
ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคติดเชือ้ (โรคไข้เลือดออก, โรคอุจจาระร่วง) ผูป้ ่ วยกลุ่มแม่ละเด็ก , ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
กระบวนการ:
ความรูเ้ กี่ยวกับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
วิธกี ารรับฟั งข้อคิดเห็นและความต้องการ:
 โรงพยาบาลกันตังมีความมุ่งมันในการพั
่
ฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการโดยยึดผูร้ บั บริการเป็ น
ศูนย์กลาง ดังนัน้ การรับฟั งความคิดเห็นและความต้องการจึงเป็ นสิง่ สาคัญในการค้นหาปั ญหา เพื่อนามา
ปรับปรุงบริการ โดยมีช่องทางทีห่ ลากหลายในการค้นหาปั ญหาซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องทางใหญ่ๆได้แก่
การค้นหาเชิงรับและเชิงรุก
1.การค้นหาเชิ งรับ ได้แก่
1.1 กลุ่มผูร้ บั บริ การในโรงพยาบาล
- แสดงความคิดเห็นผ่านทางตูร้ บั ความคิดเห็นทีม่ อี ยูใ่ นโรงพยาบาลจานวน 5ตู้ จัดวางในพืน้ ที่
บริการตาม Zoneต่างๆในโรงพยาบาล

- การมาติดต่อโดยตรง,โทรศัพท์และส่งจดหมายมาทีศ่ ูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนซึง่ ตัง้ อยู่ทง่ี านหลัก ประกัน
สุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 075-251256 ต่อ 1504 / 075-252375
- การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่าน social network web บอร์ดโรงพยาบาล(www.kantanghospital.net )
1.2 กลุ่มผูร้ บั บริ การในชุมชน
- การแสดงความคิดเห็นโดยการพูดคุย เสนอแนะขณะออกหน่วยให้บริการสุขภาพในชุมชนประเภท
ต่างๆเช่นหน่วยอาเภอยิม้ ,หน่วยแพทย์เคลื่อนที(่ พอ.สว.)/หน่วยอบจ.เคลื่อนที่ ,ผูน้ าชุมชน/อปถ.,ผูว้ ่า
พบประชาชน, เวทีทป่ี ระชุมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็ นต้น
1.3 กลุ่มผู้มาฝึ กงาน ศึกษาดูงาน ผูร้ บั และส่งมอบบริ การ
- ได้มกี ารเสนอแนะผ่านทางหน่วยงานเจ้าภาพทีไ่ ด้ตดิ ต่อมา
1.4 กลุ่มผู้ปฏิ บตั ิ งานในโรงพยาบาล
- ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลได้จดั ให้มชี ่องทางพิเศษสาหรับเจ้าหน้าทีโ่ ดยใช้ช่อื ว่า..บ้านเลขที3่ 9 (ที่
ของชื่อ..เป็ นบ้านเลขทีข่ องโรงพยาบาลกันตัง)เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้แสดงความคิดเห็น
โดยตรงผ่านผูบ้ ริหารเพื่อเป็ นการหาโอกาสพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงระบบงานให้เอื้อต่อการการ
ปฏิบตั งิ าน โดยท่านผูอ้ านวยการจะเป็ นผูเ้ ปิ ดตูเ้ อง
2.การค้นหาเชิ งรุก
เพื่อค้นหาความคาดหวังของกลุ่มผูป้ ่ วยและญาติทม่ี ารับบริการหรืออยู่ในชุมชน โดยการปฏิบตั ดิ งั นี้
2.1 การสอบถามความต้องการของชุมชนขณะทีเ่ จ้าหน้าทีอ่ อกให้บริการ
2.2 การติดตัง้ ตูร้ บั ฟั งความคิดเห็นในชุมชนเช่น อบต.13 แห่ง บ้านแกนนา(สมาชิก50(5))
จานวน 3 หลัง
2.3 การติดตัง้ ตูร้ บั ฟั งความคิดเห็นในรพ.สต. 20 แห่งและเทศบาล 1 แห่ง
2.4 การพูดคุยกับผูป้ ่ วยและญาติเมือ่ อยูใ่ นโรงพยาบาลในเรื่องการบอกเล่าประสบการณ์การรับ
บริการ (patient experience)
2.5 จากแบบสารวจความพึงพอใจของแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอก
เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน เป็ นต้น
วิธกี ารสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน:
กลุ่มผูร้ บั ผลงานในรพ./นอกรพ./ชุมชน/ผูน้ าหมูบ่ า้ น/ ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ /เอกชน / องค์การบริหาร
การปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นต้น มีการสร้างความสัมพันธ์โดยการจัดบริการดังต่อไปนี้
 มีพนักงานต้อนรับให้บริการด้านข้อมูล คอยให้บริการและอานวยความสะดวก แนะนาขัน้ ตอนการ
ให้บริการแก่ผปู้ ่ วยและญาติ ทีห่ น้าห้องบัตรและโซนด่านหน้ามีพยาบาลคัดกรองและจิตอาสาเป็ น
พยาบาลเกษียณราชการมาร่วมต้อนรับและให้บริการตรงจุดคัดกรอง
 จัดบริการแบบ One Stop Service และดูแลแบบองค์รวมในคลินิกเรือ้ รัง ผลคะแนนความพึงพอใจใน
คลินิกเรือ้ รังในปี 2557 = 82.02 % ปี 2558 = 89.36% ปี 2559 = 89.06% ได้มกี ารจัดกิจกรรมบริการ
ให้กบั ผูร้ บั บริการโดยใช้ทมี สหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม ในช่วงระหว่างรอคอยการรับบริการ อาทิเช่น

- การประชาสัมพันธ์ขนั ้ ตอนการรับบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ถงึ อาการทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง
- ภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน การแก้ไขอาการเบือ้ งต้นและเน้นย้าการเข้าถึงบริการรถ
ฉุกเฉิน 1669
- การจัดบริการตรวจสุขภาพเท้าและนวดเท้าในระหว่างรอเข้ารับบริการโดยงานแผนไทย
- การให้ความรูใ้ นการรับประทานอาหารและจัดโมเดลอาหารในคลินิกเฉพาะโรคโดยโภชนากร
- การให้ความรูป้ ฐมนิเทศผูป้ ่ วยรายใหม่โดยนักสุขศึกษา
- การดูแลเรือ่ งการใช้ยารับประทานและยาฉีดสาหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร
- มีการโทรศัพท์ตดิ ตามผูป้ ่ วยนัดทีไ่ ม่มาในวันนัดนัน้ เลยเพื่อยา้ ให้มาตรวจตามนัด ซึง่ พบว่า
ผูป้ ่ วยพึงพอใจมากในบางรายทีล่ มื นัดในวันนัน้ และตรวจประวัตดิ ภู ายใน2สัปดาห์ว่ามารับบริการ
แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มาจะโทรติดตามซ้าและประสานรายชื่อไปให้รพ.สต.ไปติดตามผูป้ ่ วย จาก
การจัดบริการเหล่านี้ให้กบั ผูร้ บั บริการในคลินิกพิเศษได้รบั คาชมมากขึน้ และส่งผลให้คะแนน
ความพึงพอใจในปี 2559 = 89.06%ซึง่ มองเห็นแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ เกินค่าเป้ าหมายทีก่ าหนด85%
 มีบริการORT cornerให้กบั ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารสูญเสียน้ าและเกลือแร่ จากอุจจาระร่วง อาเจียนหรือ
อ่อนเพลีย
 บริการแจกชุดป้ องกันไข้เลือดออกให้กบั ผูป้ ่ วยทีม่ ไี ข้สงู ทุกราย
 มีมุมหนังสือแห่งการเรียนรูไ้ ว้บริการด้านข้างอาคารผูป้ ่ วยนอกใกล้กบั ร้านค้าสวัสดิการ
โรงพยาบาล สาหรับผูร้ บั บริการได้อ่านเป็ นมุมพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายและเพลิดเพลิน
 ใน Zone ด่านหน้า มีการแนะนาขัน้ ตอนการรับบริการและเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ ในภาคเช้าและใน
ส่วนของ Zone ด่านหลังจัดมีการทักทายผูป้ ่ วย แนะนาขัน้ ตอนการรับบริการและพยาบาลผูใ้ ห้การ
ดูแลในหอผูป้ ่ วยหลังจากรับ-ส่งเวรเสร็จ มีการเดิน round ผูป้ ่ วยโดยแบ่งการทางานเป็ น 2 ทีมในหอ
ผูป้ ่ วย
 จัดรายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลชื่อรายการภาษาเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 08.45 น.
 มีการสนับสนุนเสริมพลังให้เครือข่ายคณะทางานทีมงานสุขศึกษาอาเภอกันตัง ได้แก่ อสม.
เจ้าหน้าทีร่ พ.สต. อย.น้อย นักสุขศึกษา เป็ นต้น ร่วมมือกันทาหน้าทีใ่ นการให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์เรือ่ งการดูแลสุขภาพผ่านช่องทางsocial network หอกระจายข่าวหมู่บา้ นหรือใน
งานกิจกรรมต่างๆของชุมชน โดยทางานร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายสมัชชา
 มีโครงการใส่ใจสุขภาพ ห่วงใยชาวเกาะ ออกไปเยีย่ มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังในพืน้ ทีเ่ กาะ 2 แห่งในอาเภอ
กันตัง เดือนละ1ครัง้ โดยมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพอื่นๆร่วมเดินทางไปให้บริการในพืน้ ที่
 มีWeb site http://kantang-hospital.net
 นากระบวนการดูแลผูป้ ่ วยด้วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์มาเป็ นตัวขับเคลื่อนการให้บริการโดยให้
ความใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการมากขึน้ , มีระบบการวางแผนการจาหน่ายและติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง จัดบริการตอบสนองความต้องการทีไ่ ม่ขดั ต่อการรักษาของผูป้ ่ วยใน เช่น การเยีย่ มไข้ของ

ญาติ การทาพิธที างศาสนาในหอผูป้ ่ วย เป็ นต้น ผลการดาเนินงานพบว่าระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการของผูป้ ่ วยในทัง้ 2 ตึกมีดงั นี้
หน่ วยงาน

ผลคะแนนความพึงพอใจ (ค่าเป้ าหมาย 85%)

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
หอผูป้ ่ วยในหญิง
77.59
80.34
78.85
หอผูป้ ่ วยในชาย
82.28
84.30
78.07
ซึง่ จากผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจขอหอผูป้ ่ วยใน พบว่ายังไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ เป้ าไว้(เป้ าหมาย= 85 %)ได้ ซึง่ มีผลกระทบมาจากยอดผูป้ ่ วยสูงขึน้ ยอดเฉลีย่ ผูป้ ่ วยadmit
70คน/วัน ทาให้การให้บริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการผูป้ ่ วยได้ครบถ้วนทัง้ หมด แต่
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานเหล่านี้ได้มคี วามมุง่ มันและพยายามน
่
ากิจกรรมทีม่ คี ุณค่ามาพัฒนาใน
หน่วยงานและติดตามผลลัพธ์ต่อไป
 งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน ร่วมกับทีมงานเยีย่ มบ้าน และอสม.จะประสานงานกับชุมชน
กรณีตดิ ตามเยีย่ มบ้าน การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย การช่วยเหลือผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาสโดยได้รบั
การส่งต่อจากงานผูป้ ่ วยนอก / ใน รวมทัง้ คลินิกต่างๆเช่น DM,HT,COPD, TB ,day care ผลงานมี
ดังนี้
ผลคะแนนความพึงพอใจ (ค่าเป้ าหมาย 85%)
หน่ วยงาน
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
งานเยีย่ มบ้าน
88
88
83
ทีมงานเยีย่ มบ้านประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพมีแผนงานออกเยีย่ มบ้านโดยจัดบริการให้ครอบคลุม
พืน้ ทีท่ งั ้ 4โซน นาข้อเสนอแนะและผลการสารวจความพึงพอใจในการเยีย่ มบ้านมาพัฒนาปรับปรุงให้ดขี น้ึ
จึงมีการนากิจกรรมการเสริมพลังมาช่วยขับเคลื่อนงานเยีย่ มบ้าน ดังนี้
- การให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพทีถ่ ูกต้องโดยการมีส่วนร่วมของญาติและผูป้ ่ วยในการ
ตัดสินใจทางเลือกการรักษาดูแลสุขภาพของตนเองทีบ่ า้ น
- การให้กาลังใจและชื่นชมเพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติมคี วามมันใจในการดู
่
แลตนเองทีบ่ า้ น
- การให้เบอร์ตดิ ต่อสื่อสารเพื่อเพิม่ ช่องทางการให้คาปรึกษา
- การช่วยเหลือ ประสานงานการส่งต่อในการรักษาเพื่อการเข้าถึงบริการ
- การสนับสนุ นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทจ่ี าเป็ นในการดูแลตนเองทีบ่ า้ น
- การประสานความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆทัง้ ภาครัฐและภาคท้องถิน่ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแล
ตนเองทีบ่ า้ น
 การดูแลรักษาผูป้ ่ วยต่างชาติส่วนใหญ่เป็ นแรงงานสัญชาติพม่า เมือ่ เจ็บป่ วยปั ญหาทีพ่ บก็คอื การ

สื่อสาร จึงได้จดั ทาป้ ายแจ้งขัน้ ตอนการเข้ารับบริการและตรวจวัดสัญญาณชีพเป็ นภาษาพม่า
ส่วนมากจะมีญาติหรือนายจ้างช่วยเป็ นล่ามในการสื่อสาร กรณีไม่มลี ่ามทางรพ.จะประสานไปยัง
นายจ้างขอให้จดั ส่งแรงงานทีส่ ามารถพูดภาษาไทยได้มาช่วยเหลือในการสื่อสาร ซึง่ ผูป้ ่ วยพม่ามีส ี
หน้าสบายใจและบอกเล่าอาการเป็ นอย่างดี
 การบริการตรวจสุขภาพประจาปี ของส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ /เอกชนและองค์การบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดบริการให้กบั หน่วยงานหรือองค์กรทีม่ เี จ้าหน้าทีต่ งั ้ แต่ 10 คนขึน้ ไปโดย
งานธุรกิจสุขภาพจะจัดส่งพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่Labไปให้บริการตรวจเลือดถึงสถานทีท่ างาน
 มีการจัดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติเพื่อขึน้ ทะเบียนโดยมีการทางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่
อย่างเป็ นระบบ มีการนัดหมายจัดลาดับคิวเพื่อให้กระทบต่อธุรกิจของนายจ้างน้อยทีส่ ุด
การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน:
มีการจัดช่องทางการติดต่อสาหรับผูร้ บั บริการที่ รพ.มีให้และประสิทธิผลของช่องทางดังกล่าว
มีดงั นี้
ช่องทางการค้นหาข้อมูล:
โรงพยาบาลมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีการค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพในหลายช่องทางคือ
 มีWeb site http://kantang-hospital.net สาหรับผูเ้ ข้ามาดูประเภท วันเวลาในการให้บริการ งาน
พัสดุประกาศการจัดซือ้ จัดจ้าง การรับสมัครงาน ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพสาหรับผูท้ ส่ี นใจ เป็ น
ต้น
 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของทางโรงพยาบาลอยูใ่ นอาคารผูป้ ่ วยนอกข้างงานรัง สี
วิทยา
 ใช้โทรศัพท์ในการสอบถามการบริการ ปั ญหาสุขภาพผ่านประชาสัมพันธ์ มีการให้บริการ
ติดต่อในการขอเลื่อนวันนัดเข้ารับบริการ ยังพบปั ญหาร้องเรียนเรือ่ งติดต่อยากสายไม่ว่างซึง่ มี
การวางแผนขอหมายเลขโทรศัพท์โดยตรงในหน่วยบริการทีม่ ผี เู้ ข้ามาติดต่อมากซึง่ อยูร่ ะหว่า ง
ดาเนินการขอหมายเลขโทรศัพท์เพิม่
 การสอบถามเกีย่ วกับสิทธิบตั ร โรงพยาบาลมีการจัดให้บริการทีง่ านหลักประกันสุขภาพมี
Internet เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ทีม่ คี วามรู้ ทักษะและได้รบั การอบรมความรูด้ า้ นหลักประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็ น
เรือ่ งสอบถามข้อมูล ด้านสิทธิประโยชน์และการลงทะเบียนบัตร ผลการดาเนินพบว่าปี 2557 –
2559 ยังพบปั ญหาเกีย่ วกับความเข้าใจเรือ่ งสิทธิบตั รของประชาชน งานหลักประกันสุขภาพ
ของโรงพยาบาลกันตังได้ทาการชีแ้ จงผ่านเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ สาหรับ
ภายในโรงพยาบาลได้มกี ารประชาสัมพันธ์เป็ นระยะมีผลทาให้ผรู้ บั บริการมีความเข้าใจเรือ่ งสิทธิ
การบริการมากขึน้ และผลงานทีผ่ ่านมาได้แก้ไขปั ญหาเรื่องสิทธิให้กบั ผูร้ บั บริการทีม่ าขึน้
ทะเบียนได้ครอบคลุม100% พบข้อร้องเรียนเรือ่ งสิทธิในปี 2557 = 15 ปี , 2558 = 0 เรือ่ งและปี
2559 = 0 เรือ่ ง

ช่องทางการเข้ารับบริการ:
 ให้บริการแก่ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานโดยตรงโดยการ walk in เข้ามาทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก, งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ,งานบริการทางด้านคลินิกต่างๆและหน่วยงาน back office ต่างๆในโรงพยาบาล
 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ website social network ของโรงพยาบาล ทัง้ ปั ญหาสุขภาพและด้าน
การบริการอื่นๆ
 ให้บริการนอกโรงพยาบาลประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนทีต่ ่างๆ ตามโครงการใส่ใจสุขภาพ
ห่วงใยชาวเกาะ ให้บริการใกล้บา้ น ใกล้ใจ โดยจัดทีมสหวิชาชีพออกให้บริการที่ รพ.สต.มีการแบ่ง
โซนรับผิดชอบให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้สะดวก
 เยีย่ มบ้านโดยทีมเยีย่ มบ้านทีเ่ ป็ นสหวิชาชีพร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ พ.สต.ในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง , ผูพ้ กิ าร ,
ผูป้ ่ วยจิตเวช เป็ นต้น
 การตรวจคัดกรองกลุ่มเสีย่ งทางสุขภาพในชุมชน
 การ refer กลับจากโรงพยาบาลตรัง
 การรับ Refer จาก รพ. สต ต่างๆ
 การไปรับมารักษาจากจุดเกิดเหตุ โดยหน่วยบริการ EMS กรณีฉุกเฉิน
 ในการบริการหน่วยEMSโรงพยาบาลจะเน้นการเข้าถึงการให้บริการเชิงรุกมากขึน้ เนื่องจากมีผปู้ ่ วย
เสียชีวติ ก่อนถึงโรงพยาบาล จึงมีการพัฒนา ระบบ EMS ของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถดูแล
เบือ้ งต้น และสามารถประสานกับ ER โรงพยาบาลในการเตรียมรับ ผูป้ ่ วย รวมทัง้ ขอคาปรึกษาใน
การดูแลผูป้ ่ วยเบือ้ งต้นระหว่างการส่งต่อ
 คลินิกเรือ้ รังได้มกี จิ กรรมเชิงรุกลงชุมชนไปคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า ไต ฟั น ในผูป้ ่ วย
เบาหวานโดยดาเนินงานประสานเครือข่ายบริการสุขภาพไปจัดบริการทีร่ พ.สต.ทุกแห่งในอาเภอ
กันตังรวมทัง้ ผูร้ บั บริการทีร่ บั ยาคลินิกเอกชนด้วย ผลงานออกมาดังนี้ในปี 2557 ตา = 82.88%
เท้า=76.69% ไต =88.12%ปี 2558 ตา = 75.89% เท้า=69.33% ไต = 92.23% และปี 2559 ตา =
74.42% เท้า=68.93% ไต = 94.43%
ช่องทางการร้องเรียน:
- มีการรับรูก้ ารร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆโดยเปิ ดช่องทางใหญ่ๆไว้2ช่องทางคือเชิงรับและเชิงรุก
- จัดตัง้ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนอยูท่ ง่ี านหลักประกันสุขภาพ ตัง้ อยูด่ า้ นข้างกับห้องตรวจโรคในอาคาร
ผูป้ ่ วยนอก สามารถเข้ามารับบริการได้โดยตรง
- มีหมายเลขโทรศัพท์ ทีส่ ามารถติดต่องานหลักประกันสุขภาพ ได้โดยตรงคือ
หมายเลข 074-251256 ต่อ 1504 หรือ 075-252375
- การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่าน social network web บอร์ดโรงพยาบาล(www.kantanghospital.net )
- ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจทัง้ ผูป้ ่ วยในและผู้ป่วยนอก ,ผ่านเวทีทป่ี ระชุมหัวหน้า
ส่วนระดับอาเภอ

- มีสายด่วน 1330 จากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
- ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเปิ ดช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียนโดยตรงทัง้ ผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่

ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของคาร้องเรียนและแนวโน้ม:
 จากการรับฟั งความคิดเห็นและความต้องการของผูร้ บั บริการ ทาให้ได้รบั ทราบความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม จากการเก็บข้อมูลในปี 2557 - 2559พบว่ามีขอ้ ร้องเรียนทีม่ าจากช่องทางตูร้ บั
ความคิดเห็นมากทีส่ ุดเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาก็เป็ นเสียงสะท้อนจากชุมชนและเข้ามาร้องเรียน
ด้วยตนเองทีศ่ ูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน ประเด็นทีพ่ บส่วนใหญ่ เป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับพฤติกรรมบริการของ
เจ้าหน้าที่ รองลงมาเป็ นเรือ่ งระบบบริการล่าช้าและไม่ได้รบั ความสะดวกด้านอาคารสถานทีแ่ ละ
สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ โรงพยาบาลกันตังจึงได้มกี ารวางระบบการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถดาเนินการจัดการแก้ไขได้ทนั เวลา ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้
เป็ นทีน่ ่าพึงพอใจ โดยมีความมุง่ มันในการวางเป้
่
าหมายประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนไว้ท่ี
100%
ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับคาร้องเรียน:
ตารางแสดง ประสิ ทธิ ภาพการจัดการข้อร้องเรียน
ปี

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
2556
2557
2558
2559

80
131
80
85

การจัดการแก้ไขทันเวลา
80
131
80
85

ร้อยละ
100
100
100
98.68

ทีม่ า ข้อมูลจากงานหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลกันตัง ในปี 2557- 2559 สามารถจัดการ
แก้ไขทันเวลา ได้บรรลุเป้ าหมาย 100% เนื่องจากข้อร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ ผ่านช่องทางต่างๆเข้ามายัง
หน่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียนจะมีกระบวนการจัดการโดยกาหนดระยะเวลาในการจัดการแก้ไขประเด็น
ปั ญหาตามระดับความรุนแรงและมีการติดตามการตอบกลับของข้อร้องเรียนทุกประเด็นเพื่อสรุปข้อมูล
ไปยังศูนย์บริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาลซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็ นอย่างดี
 ทางโรงพยาบาลจะดาเนินการแจ้งผลการดาเนินงานตอบกลับให้ผรู้ บั บริการทราบด้วยการปิ ด
ประกาศไว้ทบ่ี อร์ดด้านหน้าโดยใช้ช่อื ว่า..กระบอกเสียง เมือ่ ผูร้ บั บริการมารอรับบริการสามารถมาอ่าน
และรับทราบการแก้ไขปั ญหาทีท่ างโรงพยาบาลได้ดาเนินการไปแล้ว
 มีการปรับปรุงระบบงานการรับเรือ่ งร้องเรียนโดยเปลีย่ นจากงานบริหารความเสีย่ งมาเป็ นงาน
หลักประกันสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขอศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน
 การจัดเก็บข้อมูล การรายงาน วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงการเปิ ดตู้รบั ข้อร้องเรียนในโรงพยาบาล
จะมีการเปิ ดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในส่วนของรพ.สต.20แห่ง อบต.13 แห่งกับ 1 เทศบาลมี

เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปเปิ ดตูท้ ุกวันพุธ และบ้านแกนนา(สมาชิก50(5)) 3 หลัง จะมอบหมายให้แกนนา
เป็ นผูเ้ ปิ ดแล้วแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ มีการตอบสนองข้อร้องเรียนโดยการประสานงานกับ
หน่วยงานและทีมคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีงานหลักประกันสุขภาพเป็ นผูป้ ระสานงาน
 มีทมี เจรจาไกล่เกลีย่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเมือ่ เกิดอุบตั กิ ารณ์เสีย่ งต่อการฟ้ องร้อง
โดยมีการทางานเป็ นทีมในการเคลื่อนทีเ่ ร็ว ค้นหาข้อมูล รายงานผูบ้ ริหารทราบ มีความพร้อมในการลง
พืน้ ที่ และสามารถลดการฟ้ องร้องหลายครัง้ ในปี 2559มีเรือ่ งร้องเรียนทีต่ อ้ งไกล่เกลีย่ จานวน 4 เรือ่ งและ
ได้ยน่ ื คาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นกรณีผรู้ บั บริการได้รบั ความเสียหายจากการให้บริการ ตาม
มาตรา41 จานวน 3 รายและได้รบั ค่าชดเชยทัง้ 3 รายรวมเป็ นเงินจานวน 570,000 บาท
 มีทป่ี รึกษาโรงพยาบาล ผูน้ าชุมชน อสม.และบุคลากรในพืน้ ทีเ่ ป็ นแกนในการประสานกับ
ชาวบ้าน ผูเ้ สียหายในกรณีทม่ี ปี ั ญหาด้านการบริการ การร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหาย
 จากช่องทางการร้องเรียน ข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากผูร้ บั บริการพบว่าพฤติกรรมบริการ
ของเจ้าหน้าทีย่ งั เป็ นข้อร้องเรียนทีพ่ บมากทีส่ ุด ได้มกี ารดาเนินการจัดการปรับปรุงไปแล้วแต่ยงั คงมีอยู่
ซึง่ เป็ นงานทีท่ า้ ทายความสามารถเป็ นอย่างยิง่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีท่ ุกคนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการตอบสนองความคาดหวังของผูร้ บั บริการ โดยได้ดาเนินกิจกรรมเหล่านี้
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างทีมจริยธรรมองค์กร,ทีมงานบริการด่านหน้า,ทีมลูกค้า
สัมพันธ์,และศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน ในการจัดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบริการให้เป็ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ
โดยมีขอ้ ตกลงในการประชุมของงานบริการด่านหน้าให้เน้นย้าเรือ่ งการกล่าวทักทาย สวัสดี ยิม้ แย้ม
แจ่มใส และเอาใจใส่ผรู้ บั บริการซึง่ ถือปฏิบตั เิ ป็ นวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัด
-ทีมจริยธรรมองค์กรและงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ได้มกี ารจัดทาระเบียบปฏิบตั ใิ นเรือ่ ง
มาตรฐาน พฤติกรรมบริการ
 ศูนย์คุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนองค์ความรูใ้ ห้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นการ
ปฏิบตั งิ าน ได้แก่
- โครงการการพัฒนาศักยภาพการทางานเป็ นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการและ
สร้างความผูกพันองค์กรโดยนาแนวคิดสร้างการเรียนรูร้ ว่ มกัน รูถ้ งึ คุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร
เสริมสร้างการทางานเป็ นทีม บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร จัดอบรมจานวน 2 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรม
ทัง้ สิน้ จานวน 250 คน ทีโ่ รงแรมสมิหลา บีพแี กรนด์ จังหวัดสงขลา เมือ่ เดือนมิถุนายน 2558
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง จิตวิทยาแห่งการสร้างภาวะผูน้ าสู่ความเป็ นเลิศ จัด
อบรมให้กบั ผูบ้ ริหารหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล นามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กบั ทีมงานในงาน
บริการ ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นผูบ้ ริหารหน่วยงานทัง้ สิน้ จานวน 40 คน ทีโ่ รงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง เมือ่
เดือนสิงหาคม 2558
- โครงการการพัฒนาศักยภาพการทางานเป็ นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการและ
สร้างความผูกพันองค์กรโดยนาแนวคิดสร้างการเรียนรูร้ ว่ มกัน รูถ้ งึ คุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร
เสริมสร้างการทางานเป็ นทีม บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร จัดอบรมจานวน 2 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรม
ทัง้ สิน้ จานวน 250 คน ทีโ่ รงแรมทินิดี จังหวัดระนอง เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2559

-จากการวิเคราะห์หาสาเหตุทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าทีพ่ บว่าภาระงานที่
ค่อนข้างมาก จากการทางานประจามีผมู้ ารับบริการผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน ปี 2559 จานวน 74,580 คน
มีผมู้ ารับบริการผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน ปี 2559 จานวน 46,164 คน / 11,486 คนบริการผูป้ ่ วยนอกเฉลีย่
690 คน/วันและบริการผูป้ ่ วยใน 70 คน/วัน อีกทัง้ เป็ นเพราะพฤติกรรมบริการส่วนบุคคลมักพบว่าจะเป็ น
ผูใ้ ห้บริการคนเดิมๆ จึงได้ประชุมหารือมอบหมายให้หวั หน้างานแต่ละงานรับผิดชอบในการควบคุม
กากับติดตาม ในส่วนของผูบ้ ริหารไม่ได้นิ่งนอนใจทีจ่ ะมีส่วนร่วมในเชิงบริหารโดยสนับสนุ นอัตรากาลัง
ในหน่วยงานทีม่ อี ตั รากาลังไม่เพียงพอมีการกาหนดการเรียกอัตรากาลังสารองเข้ามาช่วยเสริมรองรับ
หน่วยงานทีม่ wี ork loadสูงๆ
- ประเด็นทีร่ องลงมาเป็ นเรือ่ งระบบบริการล่าช้าได้นาระบบLEAN มาช่วยในการลดขัน้ ตอน
โดยให้แต่ละหน่วยบริการทุกหน่วยในโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร LEAN เป็ นวิถี
การสร้างคุณค่าในระบบบริการสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวน
การทางาน ได้มหี น่วยงานต่างๆนาเสนอผลงานการนาระบบLeanมาพัฒนาในหน่วยงานส่งเข้าประกวด
ในงานมหกรรมวิชาการของโรงพยาบาลและระดับจังหวัด
-ประเด็นการไม่ได้รบั ความสะดวกด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการนัดนาระบบนัดเหลื่อมเวลามาใช้ เพื่อลดความแออัดและระยะเวลารอคอย จัดอาคารสถานทีท่ ่ี
เอือ้ ต่อผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ มีการปรับพืน้ ทีท่ างลาด เพิม่ ราวจับ ป้ ายเตือนต่างๆ ทีจ่ อดรถผูพ้ กิ าร ปรับปรุง
หลังคาทีจ่ อดรถรับส่งผูป้ ่ วย ทีจ่ อดรถผูม้ ารับบริการ มีป้ายเตือนรถสูญหายและมีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยมาคอยดูแลอานวยความสะดวก
การประเมินความพึงพอใจ
ความครอบคลุมในการรับ prompt actionable feedback:
 จัดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอก ในมิตติ ่างๆเพิม่ ขึน้ เช่น ขัน้ ตอนการให้บริการ
บุคลากร สิง่ อานวยความสะดวก คุณธรรมจริยธรรมของผูใ้ ห้บริการ
 โรงพยาบาลกันตังได้กาหนดให้มกี ารเก็บข้อมูลความพึงพอใจ ปี ละ 2 ครัง้ ในทุกหน่วยงานที่
ให้บริการผูป้ ่ วยทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกใช้วธิ สี ุ่มผูม้ ารับบริการอย่างเป็ นระบบโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ มาเก็บข้อมูล นามาวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ วางแผนการแก้ไข ดาเนินการ
แก้ไข
 แจ้งผลการแก้ไขแก่ผรู้ บั บริการทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์ ใช้หวั ข้อว่ากระบอกเสียง /ทาง Web site
โรงพยาบาล / ผ่านทีป่ ระชุม คปสอ.
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่แสดงว่าองค์กรมีการมุ่งเน้ นผู้ป่วย / ผูร้ บั ผลงานมากขึ้น:
 จากข้อมูลผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมและผลคะแนนความพึงพอใจของงานผูป้ ่ วยนอก
และงานผูป้ ่ วยใน เมือ่ ติดตามผล 5 ปี ยอ้ นหลังพบว่ายังไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้
มีการทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาพบว่าประเด็นทีส่ ่งผลต่อความไม่พงึ พอใจของผูร้ บั บริการเป็ นอย่าง
มากคือ ระยะเวลารอคอยการรับบริการ (ระบบบริการ) พฤติกรรมบริการ
โครงสร้างสิง่ แวดล้อมและสิง่ อานวยความสะดวก ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมทีแ่ สดง

ถึงการมุง่ เน้นผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานมากขึน้ จึงมีกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพเกิดขึน้ ดังนี้
-นา LEAN มาช่วยในการลดขัน้ ตอนบริการ โดยให้แต่ละหน่วยบริการทุกหน่วยใน
โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาและนาผลการพัฒนามานาเสนอในเวทีมหกรรมวิชาการโดยมีทมี
KM เป็ นแกนนาในการจัดการในช่วงเดือน กรกฎาคม ตัง้ แต่ปี 2558 - 2559
-มีการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั บริการใกล้บา้ น ใกล้ใจและมีการดูแลต่อเนื่อง
แบบองค์รวม โดยการส่งต่อผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อนลงรับบริการทีร่ พ.สต.ใกล้บา้ น
-นาประเด็นปั ญหามาวางแผนในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลกันตัง
(Strategic Issues)ได้แก่การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อให้ผรู้ บั บริการประทับใจ การเพิม่ ความ
พึงพอใจในบรรยากาศการทางานได้แก่การจัดกิจกรรม buddy budder /SHA /Happy 8 / โครงการสร้าง
คุณค่าบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน / โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสิง่ แวดล้อมที่
ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านด้วย Happy work place เป็ นต้น
-มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจกับช่วงเวลาพบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมาก พบว่าในช่วง
เช้าผลคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าช่วงบ่ายจากการสอบถามพบว่าในการมารับบริการช่วงเช้ามีความ
แออัดและรอคอยนานทางหน่วยงานผูป้ ่ วยนอกนาข้อมูลนี้มาพัฒนาเรือ่ งระยะเวลารอคอยและพัฒนา
ระบบนัดต่อไป นาร่องระบบการนัดเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัดในบริเวณพื้นทีน่ งรอตรวจ
ั่
ลด
ระยะเวลารอคอยบริการ เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั บริการรวดเร็วขึน้ ในคลินิกเรือ้ รัง
 มีพยาบาลชุมชน /ทีมสหวิชาชีพ ออกเยีย่ มบ้าน
 มีระบบการช่วยเหลือผูม้ ารับบริการแล้วเกิดอุบตั กิ ารณ์หรือเหตุอนั ไม่พงึ ประสงค์จากการ
รักษาพยาบาล โรงพยาบาลตามแนวทางในการชดเชยเงินตามมาตรา 41 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 ผูร้ บั บริการสามารถยืน่ คาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นกรณีทไ่ี ด้รบั ความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ ์ทีพ่ งึ ได้รบั โรงพยาบาลได้ให้ความสาคัญในเรือ่ งนี้และถือ
ปฏิบตั มิ าโดยตลอดเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบบริการทีพ่ ร้อมรับผิดชอบ และคานึงถึงสิทธิ ์ที่
ผูร้ บั บริการเป็ นทีส่ ุดเพื่อสร้างความมันใจและประกั
่
นคุณภาพบริการทีผ่ ใู้ ช้บริการจะได้รบั ด้วยความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
 โรงพยาบาลได้มกี ารจัดบริการคลินิกตรวจโรคทัวไปนอกเวลาราชการ
่
และคลินิกบริการต่างๆ
เช่น ทันตกรรม แพทย์แผนไทย-จีน กายภาพบาบัด เป็ นต้นเพื่อให้สามารถรองรับกับประเภทของ
ผูร้ บั บริการ และจานวนของผูร้ บั บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ เพิม่ คลินิกนอกเวลาในวันจันทร์ถงึ ศุกร์ ตัง้ แต่ 16.30
น.-20.30 น. และ ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตัง้ แต่ 8.00-16.00 น. อีกทัง้ การ
อานวยความสะดวกบางอย่างทีส่ ามารถจัดหาให้ได้ โรงพยาบาลรีบดาเนินการ เช่น เสริมพัดลม เสริมที่
นัง่ ปั ญหาพฤติกรรมบริการ มีการรีบดาเนินการจัดอบรมเรือ่ งพฤติกรรมบริการ มีการติดตามเรือ่ ง
พฤติกรรมการบริการอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึน้
 มีช่องทางพิเศษสาหรับผูป้ ่ วยทางด่วนทีผ่ ่านการประเมินคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ
 มีการดูแลผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ่ วยเอดส์ มีการทบทวนการให้บริการและมีการประสานกับภาคี
เครือข่ายในการติดตามผูป้ ่ วยขาดนัดเช่น รพ.สต. และร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์กบั คณะทางานอาเภอ

ป้ องกันโรคเข้มแข็งโดยมีคณะทางานป้ องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อ
ดาเนินงานด้านป้ องกันในกลุ่มเยาวชนทัง้ ในสถานศึกษาและนอกระบบโรงเรียนประสานองค์กรท้องถิน่
 มีการพัฒนาระบบบริการ เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั บริการใกล้บา้ น ใกล้ใจและมีการดูแลต่อเนื่องแบบ
องค์รวม โดยการส่งผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อนลงรับการรักษาทีร่ พ.สต.ใกล้บา้ น
 นาร่องระบบการนัดเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัดในบริเวณพืน้ ทีน่ งรอตรวจ
ั่
ลดระยะเวลารอ
คอยบริการ และเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั บริการรวดเร็วขึน้ ในคลินิกเฉพาะทางและโรคเรือ้ รัง
 ปรับโครงสร้างทางลาด เพิม่ ราวจับ ป้ ายเตือนทางขึน้ -ลง บันได ป้ ายทางลื่น ทีจ่ อดรถผูพ้ กิ าร
,ขยายหลังคาทีจ่ ดุ รับส่งผูป้ ่ วยนอก กันแดด กันฝน
 มีพยาบาลชุมชน /ทีมสหวิชาชีพ ออกเยีย่ มบ้าน
สิทธิผปู้ ่ วย
บทเรียนในการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร:
 ปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่ หม่ในประเด็นหัวข้อ สิทธิผปู้ ่ วยทุกครัง้
 ติดประกาศสิทธิผปู้ ่ วยไว้ทุกจุดบริการและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
 กาหนดให้การแต่งกายทีถ่ ูกต้องตามระเบียบจะต้องติดป้ ายชื่อแสดงตัวตนผูใ้ ห้บริการด้วยตลอดเวลา
ทางาน
บทเรียนในการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญของ รพ.:
 การให้ผปู้ ่ วย/ญาติตดั สินใจเลือกว่าจะบาบัดฟื้ นฟูต่อในโรงพยาบาลหรือกลับไปฟื้ นฟูเองทีบ่ า้ น
 การเป็ นเครือข่ายรับส่งต่อผูป้ ่ วยยาเสพติดในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถใช้
สิทธิ การรักษาได้
 ให้สทิ ธิผปู้ ่ วยในการเลือกผูใ้ ห้การรักษา เปลีย่ นสถานพยาบาลและร่วมตัดสินใจเลือกรับวิธกี ารรักษา
ได้ดว้ ยตนเอง
บทเรียนในการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยระยะสุดท้าย:
 ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทุกคนจะได้รบั การดูแลและจัดการความปวดอย่างเหมาะสมโดยทีมผูร้ บั ผิดชอบ
แบบสหวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การอบรมด้านการดูแลมาแล้วโดยเฉพาะตามมาตรฐาน
 จัดเตรียมอุปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้ต่อทีบ่ า้ นเช่น ออกซิเจน อุปกรณ์พ่นยา และอื่นๆ ตามปั ญหาเมือ่ กลับไปอยู่
บ้าน
 ผูป้ ่ วยมีสทิ ธิในการแสดงเจตนาว่าต้องการการรักษาหรือปฏิเสธการรักษาด้วยวิธตี ่างๆ หรือไม่
 ผูป้ ่ วยทุกคนมีสทิ ธิในการเข้าถึงยาแก้ปวดมอร์ฟีนชนิดน้าทีบ่ า้ นโดยแพทย์เป็ นผูด้ ูแลและสังยา
่
บทเรียนในการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีช่ ่วยเหลือตนเองไม่ได้ (เด็ก ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร):
 บริการทางด่วนสาหรับผูส้ งู อายุเมือ่ เข้ารับบริการ
 จัดทาห้องน้าสาหรับผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ

 ผูป้ ่ วยเด็กทีต่ อ้ งตัดสินใจรักษาด้วยหัตการต่างๆ ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อ ักษรจาก
ผูป้ กครอง
บทเรียนในการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งแยกหรือผูกยึด:
 กรณีตอ้ งผูกยึดผูป้ ่ วยได้ทบทวนแนวทางการผูกยึด ก่อนผูกยึดต้อง ประเมินและสื่อสารกับผูป้ ่ วยและ
แจ้งญาติ มีการติดตามประเมินการผูกยึดเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บ
 การผูกยึดจะมีการแจ้งผูป้ ่ วยและญาติทราบ อธิบายเหตุผลให้เข้าใจถึงความจาเป็ นทีส่ าคัญจาก
พยาบาล เช่น ผูป้ ่ วยมีอาการสับสน หลงผิด / ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทางจิตเวช ก้าวร้าว ซึง่ ทีผ่ ่าน
มามีการสื่อสารอย่างชัดเจนตามแนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกและไม่เกิดปั ญหาใดๆ
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
การปรับปรุงการรับฟั ง สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ ประเมินความพึงพอใจ ติดตามข้อมูลป้ อนกลับ
 เพิม่ วิธกี ารรับฟั งปั ญหาและเสียงสะท้อนจากชุมชนโดยทาทุกครัง้ ทีอ่ อกไปให้บริการในพืน้ ทีห่ รือจัด
เวทีประชาคม
การปรับปรุงเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย
 การให้ขอ้ มูลสิทธิผปู้ ่ วยและหน้าทีผ่ รู้ บั บริการควบคู่ไปด้วยเพื่อส่งเสริมให้ผรู้ บั บริการรูจ้ กั ความ
รับผิดชอบตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการ
มาตรฐาน
Score
11. การรับฟั ง/เรียนรูค้ วามต้องการและ

ความคาดหวังของผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม
12. การสร้างความสัมพันธ์ ช่องทางการ

ติดต่อ การจัดการคาร้องเรียน
13. การประเมินความพึงพอใจ การรับข้อมูล

ป้ อนกลับ การนามาปรับปรุง
14. การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยโดยทัวไป
่

15. การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีม่ คี วาม

ต้องการเฉพาะ (เด็ก ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ
การแยก/ผูกยึด)

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า

