IV-2ผลด้านการมุ่งเน้ นของผูป้ ่ วยและผูร้ บั ผลงานอื่น(CFR)
ลำดับ เครือ่ งชีว้ ดั
1.
ร้อยละควำมพึงพอใจ
ผูร้ บั บริกำร (รวม)

เป้ ำหมำย 2555
>85
81.22

2556
81.58

2557
84.17

2558
86.61

2559
85.08

ค่าเป้าหมาย (85.00)

จำกแผนภูมแิ สดงให้เห็นว่ำควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำรโดยรวมมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ และยังคงอยูใ่ นค่ำเป้ ำหมำยในช่วงปี 2559 ยอดกำรให้บริกำรผูป้ ่ วยนอกเฉลีย่ 690 คน/วัน
และผูป้ ่ วยใน 70คน/วันซึง่ ยอดผูร้ บั บริกำรจำกสถิตมิ จี ำนวนเพิม่ ขึน้ ในขณะทีบ่ ุคลำกรมีจำนวน
เท่ำเดิมแต่ทมี งำนยังคงต้องทำคุณภำพในงำนบริกำรต่อไปเพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของรพ.จำกกำร
สำรวจควำมพึงใจต่อกำรรับบริกำรประเด็นทีย่ งั คงมีอยูก่ ค็ อื ระยะเวลำรอคอยนำน ซึง่ มีผลกระทบ
มำจำกอัตรำกำลังของบุคลำกรไม่เพียงพอด้วยสำเหตุต่ำงๆเช่น กำรเจ็บป่ วย กำรลำ,ประชุมหรือ
อบรมต่ำงๆส่งผลทำให้ระยะเวลำรอคอยนำนขึน้ ด้วยภำระงำนทีค่ ่อนข้ำงมำกประกอบกับควำม
ต้องกำรและคำดหวังของผูร้ บั บริกำรสูง อำจทำให้มผี ลต่อกำรแสดงออกด้ำนพฤติกรรมบริกำรที่
ไม่เหมำะสม จนเป็ นสำเหตุของควำมไม่พงึ พอใจในกำรรับบริกำรได้ ดังนัน้ งำนบริกำรด่ำนหน้ำ
และลูกค้ำสัมพันธ์ได้มกี ำรประชุมหำรือเป็ นประจำทุกเดือนในกำรประสำนงำนเพื่อ หำข้อตกลงใน
กำรอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูร้ บั บริกำร นำปั ญหำมำปรับปรุงบริกำรโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลำง
มองข้ำมควำมขัดแย้งระหว่ำงหน่วยงำนมำเป็ นกำรให้ควำมร่วมมืออย่ำงสันติ มองไปทีเ่ ป้ ำหมำย
เดียวกัน อีกทัง้ สร้ำงแกนนำในกำรเป็ นแบบอย่ำงของเจ้ำหน้ำทีท่ ด่ี ใี นกำรให้บริกำรโดยให้

หน่วยงำนกำรจัดบริกำรทีท่ ำให้ลกู ค้ำพึงพอใจ มีกำรปรับปรุงระบบงำนมำตัง้ แต่ปี2555มำอย่ำง
ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ได้แก่มกี ำรแยกคลินิกโรคเรือ้ รังออกมำเป็ น One stop service / เปิ ดคลินิก
ยำมเย็น(ตัง้ แต่16.30 - 20.30น.)/ในปี 2559ได้มกี ำรริเริม่ จะทำโครงกำรพัฒนำโรงพยำบำลในระบบ
คิวเอสซี (QSC : Quality Service Clean) ด้วยควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรทุกคน ร่วม
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศในกำรทำงำนให้สดใสใน 3 ด้ำน คือ คุณภำพ (Quality)
บริกำร (Service) และควำมสะอำด (Clean)โดยทะยอยปรับปรุงไปในแต่ละด้ำนเช่นด้ำนคุณภำพ
ได้มกี ำรจัดพนักงำนต้อนรับมำดูแลอำนวยควำมสะดวกให้บริกำรด้ำนข้อมูลและแนะนำขัน้ ตอน
กำรรับบริกำร/ มีกำรจัดลำดับคิวโดยมีกำรติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์แสดงลำดับคิวรับบริกำร/ มี
กำรบริหำรอัตรำกำลังพยำบำลในกำรให้บริกำรหน้ำห้องตรวจ /ประสำนงำนร่วมกับศูนย์
หลักประกันสุขภำพ ในกำรดูแลสิทธิกำรรักษำและกำรจัดกำรเรือ่ งร้องเรียนจำกระบบบริกำร/
รณรงค์กจิ กรรม5ส.ในหน่วยงำน/มีกำรปรับปรุงทำสีใหม่บริเวณด่ำนหน้ำ/จัดเก้ำอีน้ งรอตรวจเป็
ั่
น
โทนสีฟ้ำและเทำดูเป็ นโทนสีเย็นสบำยตำ/มีกำรจัดอบรมและจัดกิจกรรมตำมโครงกำรต่ำงๆเข้ำมำ
เสริมพลังให้กบั เจ้ำหน้ำทีเ่ ช่นSHA ,สร้ำงควำมเชื่อมันศรั
่ ทธำในระบบบริกำร ,องค์กรสร้ำงสุข ,
กิจกรรมODเป็ นต้นโดยเชิญวิทยำกรผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกภำยนอกมำถ่ำยทอดควำมรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ประสบกำรณ์ให้กบั เจ้ำหน้ำที่
2.ความพึงพอใจผู้รบั บริ การงานผู้ป่วยนอก
ลำดับ เครือ่ งชีว้ ดั
เป้ ำหมำย 2555 2556 2557 2558 2559
2.
ร้อยละควำมพึงพอใจ
>85
78.95 80.21 84.96 86.91 85.99
ผูร้ บั บริกำรงำนผูป้ ่ วย
นอก

ค่าเป้าหมาย (85.00)

ส่วนควำมพึงพอใจของงำนบริกำรผูป้ ่ วยนอกเริม่ มองเห็นแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ มีกำร

พัฒนำระบบบริกำรด้วยควำมมุ่งมันโดยได้
่
มกี ำรติดตำมคะแนนควำมพึงพอใจทุกเดือน โดยนำ
ข้อมูลระดับคะแนนควำมพึงพอใจหรือกำรแสดงควำมคิดเห็นมำปรับปรุงรวมทัง้ ให้ควำมสำคัญกับ
ปั ญหำทีเ่ ป็ นสำเหตุทส่ี ่งผลให้ผรู้ บั บริกำรเกิดควำมไม่พงึ พอใจทีพ่ บบ่อยๆได้แก่ ระยะเวลำทีร่ อรับ
บริก ำรนำน พฤติก รรมบริก ำร โครงสร้ำงสิ่งแวดล้อ ม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จำกสำเหตุ
ดังกล่ำวจึงมีกำรนำระบบLeanมำใช้ในกำรพัฒนำกำรลดระยะเวลำรอคอย อำทิเช่นลดขัน้ ตอนใน
ระบบนัดมีกำรค้นบัตรล่วงหน้ำ มีกำรปรับปรุงกำรบริกำรด้ำนเวชระเบียนโดยนำระบบPaperless
มำใช้ในระบบบริกำรในปี 2558เป็ นต้นมำ กรณีมรี ำยกำรLabส่งผู้ป่วยไปตรวจLabก่อนและแจ้ง
กำรประกันเวลำLabให้ผปู้ ่ วยทรำบเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้ใช้เวลำรอคอยช่วงนัน้ ไปทำภำรกิจต่ำงๆได้เช่น
ไปรับประทำนอำหำรก่อน ไปส่งบุตรไปโรงเรียนหรือไปทำธุระต่ำงๆเป็ นต้น / มีกำรติดตัง้ ระบบ
คอมพิว เตอร์แ สดงล ำดับ คิว รับ บริก ำรเพื่อ เป็ น กำรพิท ัก ษ์ ส ิท ธิผู้รบั บริก ำรและแก้ปั ญ หำกำร
ให้บริกำรไม่เป็ นไปตำมลำดับคิว /มีกำรให้ บริกำรเลื่อนนัดได้ ในกรณีผู้ป่วยไม่สำมำรถมำตำมนัด
ได้ /จำกจำนวนผู้มำรับบริกำรเพิม่ มำกขึน้ พบปั ญหำเรื่องควำมแออัดและระยะเวลำรอคอยนำนใน
ช่ ว งเวลำรำชกำร จึง ได้ม ีก ำรเปิ ด คลินิ ก ยำมเย็น (ตัง้ แต่ เวลำ16.30 – 20.30น.)ขึ้น เพื่อ รองรับ
ผูร้ บั บริกำรกลุ่มที่ต้องประกอบอำชีพ หรือติดภำรกิจต่ำงๆได้มำใช้บริกำร/ มีกำรเสริมอัตรำกำลัง
แพทย์Part timeจำนวน 2 ท่ำน /มีพนักงำนต้อนรับคอยอำนวยควำมสะดวกและให้ขอ้ มูลขัน้ ตอน
กำรรับบริกำร มีกำรแนะนำตัวเจ้ำหน้ำที่ และแจ้งสถำนกำรณ์ให้ทรำบเป็ นระยะๆ /มีกำรควบคุม
กำกับเจ้ำหน้ำทีท่ ม่ี ปี ั ญหำด้ำนพฤติกรรมบริกำรโดยหัวหน้ำงำน /มีกำรปรับปรุงภำยในตัวอำคำรที่
มีอำกำศร้อนอบอ้ำวโดยเปิ ดระบำยช่องลมตรงกลำงอำคำร/จัดแยกศูนย์ส่งต่อและAdmitออกจำก
จุดบริกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วยและลดควำมแออัดตรงจุดบริกำรนัด /ศูนย์ส่งต่อได้ม ี
บริกำรส่งต่อผู้ป่วยเข้ำระบบGreen chanelของรพ.ศูนย์ตรังและตรวจสอบวันเวลำกำรออกตรวจ
ของแพทย์เฉพำะทำงพร้อมกับอำนวยควำมสะดวกประสำนงำนนัดผู้ป่วยให้เข้ำระบบนัด ของ
คลินิกเฉพำะทำงต่ำงๆ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเสียโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำร /ส่งเจ้ำหน้ำทีอ่ บรมและรับ
ควำมรูจ้ ำกวิทยำกรด้ำนกำรให้บริกำรที่ดี /มีกำรรับฟั งประสบกำรณ์กำรรับบริกำรโดยผูป้ ่ วยหรือ
ญำติ(patient experience)มำปรับปรุงกำรให้บริกำร

ความพึงพอใจผูร้ บั บริ การงานผู้ป่วยใน
ลำดับ เครือ่ งชีว้ ดั
เป้ ำหมำย 2555
3.
ร้อยละควำมพึงพอใจ
>85
80.06
ผูร้ บั บริกำรงำนผูป้ ่ วยใน

2556
76.71

2557
83.27

2558
85.53

2559
82.58

ค่าเป้าหมาย (85.00)

จำกข้อมูลคะแนนควำมพึงพอใจของงำนผูป้ ่ วยในมีกำรขยับขึน้ ลงอยู่เป็ นช่วงๆซึง่ ผล
คะแนนยังจัดอยูใ่ นเกณฑ์ทต่ี ่ำกว่ำค่ำเป้ ำหมำย จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำพบว่ำยอดผูป้ ่ วยadmit
สูงขึน้ ในปี 2559 เฉลีย่ อยูท่ 7่ี 0 คน/วัน อัตรำครองเตียง เท่ำกับ116.82 ประกอบกับมีกำรระบำด
ของไข้เลือดออก ประชำชนมีควำมวิตกกังวลสูง ส่งผลให้มกี ำรใช้เตียงเสริมอยูด่ ำ้ นนอก ผูด้ แู ล
ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั ควำมสะดวกสบำย ต่ำงก็อยำกได้ใช้บริกำรห้องพิเศษ ซึง่ มีจำนวนไม่มำกพียงพอ
กับควำมต้องกำรของผูป้ ่ วยและญำติ มีควำมกังวลว่ำจะถูกลัดคิวห้องพิเศษ งำนผูป้ ่ วยในได้ปรับ
กำรจัดบริกำรดังนี้ มีกำรปฐมนิเทศผูป้ ่ วยและญำติในกำรเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล/ จัดระบบ
คิวกำรจองห้องพิเศษด้วยควำมโปร่งใส มีกำรแจ้งคิวให้ผปู้ ่ วยและญำติทรำบเป็ นระยะๆ / ได้มกี ำร
ปรับปรุงกัน้ ห้องบริเวณระเบียงหอผูป้ ่ วยในชำยเนื่องจำกญำติผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งอยูเ่ ตียงเสริมริมระเบียง
บ่นเรือ่ งกำรถูกยุงกัด /จัดพืน้ ทีท่ พ่ี กั ญำติระหว่ำงรอผูป้ ่ วยคลอด/ ประสำนขอควำมร่วมมือกับ
แพทย์ในกำรให้ขอ้ มูลกำรรักษำและพูดคุยรับฟั งปั ญหำของผูป้ ่ วย/จัดให้ผปู้ ่ วยและและญำติ
สำมำรถเขียนคำถำมทีต่ อ้ งกำรให้แพทย์ตอบข้อสงสัยไว้ในกระดำษบันทึก / ดูแลผูป้ ่ วยด้วยควำม
เอำใจใส่เป็ นกันเอง/ดูแลควำมสุขสบำยในด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของผูป้ ่ วย/ดูแลจัดสิง่ แวดล้อมข้ำง
เตียงให้สะอำด/มีกำรจัดทำตูเ้ ก็บถำดอำหำรป้ องกัน สุนขั หรือแมวเข้ำมำรือ้ ค้นเศษอำหำร /จัดมุม
พักผ่อนและคลำยเครียดให้กบั ผูม้ ำเฝ้ ำไข้เช่นมีโทรทัศน์ให้ชมมีบริกำรน้ำร้อน น้ ำดื่ม /หัวหน้ำงำน
คอยควบคุมกำกับในเรือ่ งพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที/่ มีกำรประสำนงำนระหว่ำงทีมสหสำขำ

ลำดับ
เครือ่ งชีว้ ดั
4. ข้อร้องเรียนได้รบั กำร
แก้ไข

เป้ ำหมำย 2555
>95
98.36

2556
100

2557
100

2558
100

2559
100

ค่าเป้าหมาย (95.00)

ระบบให้สำมำรถเข้ำถึงกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ได้ 2 แบบคือกำรรับข้อร้องเรียนเชิงรุกและ
เชิงรับ รวมทัง้ ยังมีช่องทำงต่ำงๆในกำรรับข้อร้องเรียนด้วยวิธอี ่นื ๆเช่นกำรสื่อสำรในหอผูป้ ่ วยใน ที่
เปิ ดโอกำสให้ผู้ป่วยได้เขียนบอกเล่ำอำกำรเจ็บป่ วยหรือบอกควำมรูส้ กึ ที่มตี ่อแพทย์และพยำบำล
รวมถึงกำรร้องเรียน/ข้อเสนอแนะถึงผูอ้ ำนวยกำรรพ.โดยตรงผ่ำนตู้รบั ฟั งควำมคิดเห็น “บ้ำนเลขที่
39 กำรแก้ปัญหำเบือ้ งต้นโดยหัวหน้ำหน่ วยงำน/หัวหน้ำเวร ถ้ำเหตุกำรณ์รอ้ งเรียนบำนปลำยไม่
สำมำรถยุตไิ ด้ จึงนำเข้ำสู่กำรเจรจำไกล่เกลีย่ เพื่อให้สำมำรถยุตปิ ั ญหำได้รวมถึงกำรแก้ปัญหำที่ม ี
ควำมเสียหำยรุนแรงจนถึงขัน้ ต้องใช้มำตรำ41เยียวยำ ทำงศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนจะดำเนินกำร
ประสำนงำนให้จนเสร็จสิ้น และข้อ ร้อ งเรีย นทุ กประเด็น จะได้รบั กำรแก้ไขทุ กประเด็นโดยกำร
รำยงำนไปยังหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องและติดตำมกำรแก้ไขปั ญหำแล้วรวบรวมประเด็นปั ญหำต่ำงๆ
เข้ำศูนย์บริหำรควำมเสี่ยงของรพ.ในปี 2559ไม่มกี ำรใช้ม.41ในกำรเยียวยำผู้ได้รบั ผลกระทบจำก
กำรดูแลรักษำ

ลำดับ
ประเด็น
5.
กำรจำแนกข้อร้องเรียนและควำมไม่
พึงพอใจทีพ่ บบ่อย
มำตรฐำนกำรรักษำ
ระบบบริกำร
โครงสร้ำง/สิง่ แวดล้อม
พฤติกรรม

2555

2556

2557

2558

2559

3
20
8
29

3
11
10
54

15
27
56
33

8
24
24
24

4
30
19
31

จำกกรำฟแสดงข้อร้องเรียนและควำมไม่พงึ พอใจทีไ่ ด้รวบรวมในแต่ละปี โดยกำรแบ่งออกเป็ น 4
ประเด็นทีพ่ บบ่อยได้แก่
1.มำตรฐำนกำรรักษำ
2.ระบบบริกำร
3.โครงสร้ำงและสิง่ แวดล้อม
4.พฤติกรรมบริกำร
ประเด็นข้อร้องเรียนและประเด็นทีผ่ รู้ บั บริกำรไม่พงึ พอใจต่อกำรรับบริกำร ข้อมูลได้ถูกรวบรวมมำ
จำกช่องทำงต่ำงๆทีเ่ ปิ ดรับฟั งควำมคิดเห็นและกำรจัดกลุ่มผูป้ ่ วยมำพูดคุยโดยใช้Patient
experience เป็ นเครือ่ งมือในกำรเปิ ดประเด็นปั ญหำซึง่ จำกกำรรวบรวมและจัดลำดับพบว่ำปั ญหำ
ทีเ่ ป็ นอันดับที1่ .คือเรือ่ งพฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ อันดับที่2.คือระบบบริกำรและอันดับที่3.

คือโครงสร้ำงและสิง่ แวดล้อม
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำทีพ่ บ
อันดับที่ 1.คือเรือ่ งพฤติ กรรมบริ การของเจ้ำหน้ำที่ ทีไ่ ด้รบั ข้อเรียนและเป็ นประเด็นให้เกิดควำม
ไม่พงึ พอใจมำกทีส่ ุดมีปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่ ภำระงำนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี จำกจำนวนผูร้ บั บริกำรผูป้ ่ วย
นอก690คน/วัน ผูป้ วยใน 70คน/วัน ในขณะทีผ่ ใู้ ห้บริกำรยังมีจำนวนเท่ำเดิม ส่งผลให้กำรสื่อสำร
ในกำรให้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย มีกำรกระทบกระทังกั
่ นบ่อยๆ รวมถึงควำมคำดหวังใน
กำรรับบริกำรค่อนข้ำงสูงเมื่อไม่ได้อย่ำงทีม่ งุ่ หวังก็สำมำรถทำให้เกิดเหตุกำรณ์บำนปลำยได้
กิจกรรมทีร่ องรับอยูใ่ นขณะนี้ได้แก่
กำรควบคุ มก ำกับเจ้ำหน้ ำที่ท่มี ปี ระเด็นพิพำทบ่อ ยๆโดยหัวหน้ ำงำน / หลีกเลี่ยงกำรสื่อสำรใน
ขณะทีม่ อี ำรมณ์ไม่คงที่ ผ่องถ่ำยให้เพื่อนร่วมงำนทีส่ ำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ดกี ว่ำ
ทำงำนแทน / มีกำรเสริมพลังในด้ำนกำรยกย่องให้รำงวัลบุคคลตัวอย่ำงในด้ำนกำรประสำนงำนดี /
มีกำรติดประกำศชื่นชมบุคลำกรทีผ่ รู้ บั บริกำรเขียนคำชม/ ใช้กจิ กรรมองค์กรสร้ำงสุขเข้ำมำมีส่วน

ช่วยในกำรรับรูส้ ภำวะของตนเองก่อนกำรเริม่ งำนเช่นกิจกรรมcheck in,check out เป็ นต้น
-อันดับ2.คือด้ำนระบบบริ การ มีกำรแก้ไขปั ญ หำตำมประเด็นที่ถูกร้องเรียนเช่น ระยะเวลำรอ
คอยนำน ล่ำช้ำ หน่ วยงำนแต่ละหน่ วยมำวำงระบบกำรจัดกำรปั ญหำเหล่ำนี้เช่น งำนผู้ป่วยนอกมี
กำรลดระยะเวลำรอคอยและLeanระบบในกลุ่มผู้ป่วยนัดติดตำม / งำนคลินิกโรคเรือ้ รังมี กำรลด
ควำมแออัดในคลินิกโดยนัดกลุ่มผูป้ ่ วยทีส่ ำมำรถควบคุมอำกำรและสำมำรถดูแลตนเองได้ดกี ลับไป
รับยำต่อเนื่องที่รพ.สต.ในพื้นที่ท่ผี ู้ป่วยอำศัยอยู่ / มีคลินิกยำมเย็นให้บริกำรนอกเวลำตัง้ แต่เวลำ
16.30-20.30น. / คลินิกนอกเวลำของงำนต่ำงๆเช่นทันตกรรม แผนไทย กำยภำพบำบั ดเภสัช
กรรม ชันสูตร เป็ นต้น / มีกำรประชุมงำนบริกำรด่ำนหน้ำโดยใช้ทมี สหสำขำวิชำชีพเข้ำมำพูดคุย
แก้ปัญหำโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลำง
-อันดับที่3.คือด้ำนโครงสร้างและสิ่ งแวดล้อมเป็ นประเด็นทีต่ ้องแก้ไขเช่น นำคุณภำพมำตรฐำน
มำควบคุมและป้ องกันให้เกิดควำมปลอดภัยเช่นปรับปรุงห้องน้ ำผู้ป่วยและผูพ้ กิ ำร ทัง้ ผู้ป่วยนอก
และผู้ป่ วยใน / ระบบไฟฟ้ ำขัด ข้อ งมีระบบไฟฉุ กเฉิ น ท ำงำนตำมที่ป ระกัน เวลำ / สิ่งแวดล้อ ม
แก้ปัญหำสุนัขและแมวมีจำนวนมำกในรพ.เช่นทำหมันให้กบั สุนัขและแมว งดกำรให้อำหำรแก่
สุนขั และแมว ประสำนปศุสตั ว์หำแหล่งทีอ่ ยูใ่ ห้สตั ว์เหล่ำนี้

