
รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าปี 2560 
ตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

ของศูนย์ร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
 
ความเป็นมา 
 เนื่องจากมีจากประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการประชาชน (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดท าโดย
หน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก (๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ให้บริการ (๖) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  จากประกาศดังกล่าว โรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดท าแนว
ทางการรับเรื่องร้องเรียน ในรอบปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รับข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการหลายช่องทาง ทั้ง
เสนอแนะผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น ทางโทรศัพท์ และทาง Internet ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ด าเนินการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าปี 2560 
ช่องทางการร้องเรียน: 
 

ช่องทาง 
 

ปี 2557 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
 

ตู้รับความคิดเห็น 35 15 15 1 
Internet 1 3 5 2 
จดหมาย 3 5 1 0 

ศูนย์ด ารงธรรม 0 1 (ต.เกาะตะเภา) 0 0 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์ลักษณะของค าร้องเรียนและแนวโน้ม: 

จาก ข้อมูลแสดงจ านวนข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง Internetจะ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เพราะเข้าถึงได้
สะดวกประชาสัมพันธ์ด่านหน้าที่ชัดเจน เพ่ือให้เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อยู่ในต าแหน่งที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้
สะดวกที่ให้การเข้าถึงระบบการรับข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆเหล่านี้ ในปี 2558 - 2559 นโยบายของผู้ว่า
ราชการ จังหวัดในเรื่องการให้แต่ละท้องที่ มีศูนย์ด ารงธรรม เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางท่ีสะดวกต่อการร้องเรียน
และเข้าถึงได้ง่าย  ท าให้ผู้ให้บริการมีความตระหนักต่อการให้การบริการที่ต้องสร้างความพึงพอใจ  
 
ตารางแยกตามประเภทเรื่องร้องเรียน 

ประเภทเรื่องร้องเรียน/ 2558 2559 2560 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง 0 0 0 
อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 0 1 0 
พฤติกรรมบริการ 14 5 2 
ระบบบริการ/ระยะเวลารอคอย 6 5 1 
อ่ืนๆ 0 0 0 

 
ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนทั่วไป ไม่ระบุผู้ร้องเรียนและที่อยู่มีระดับความรุนแรงต่ าถึงปาน

กลางเช่น ปัญหาด้านพฤติกรรมบริการ  ความล่าช้าในการให้บริการ  ความแออัดของสถานที่จะน ามาวิเคราะห์เชิง
ระบบ และวางแผนในการพัฒนาปรับปรุง โดยประสานข้อมูลไปยังคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่
พบ ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องและตอบกลับผ่านเครือข่าย และทางห้องรับความคิดเห็น  ใน 
Internet การพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั่วไปจากข้อร้องเรียน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม การ
บริการ และพฤติกรรมบริการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเยียวยาส่งผลให้องค์กรได้รับรางวัล QSC 
(Qulity  Service Clean)การจัดการความปลอดภัยด้านสถานที่ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 24 จุด ใน
โรงพยาบาล มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในพ้ืนทีเ่สี่ยงต่างๆ และจัดระบบการจราจร จัดท าแผนระยะยาว
ในการก่อสร้างอาคารจอดรถ และ ช่องทางในการสื่อสารแก่ผู้รับบริการ เช่น ระบบเคเบิลทีวี ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์ด่านหน้า ระบบ Internet  และIntranet โรงพยาบาลพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีทักษะ
การไกลเ่กลี่ยพื้นฐานและอบรมพฤติกรรมบริการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงาน เพ่ือสามารถจัดการข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการได้ในเบื้องต้น ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ กรณีที่เหตุการณ์ที่น่าเป็นปัญหาที่รุนแรงสามารถ
ร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรงได้ ได้ก าหนดเกณฑ์เรื่องร้องเรียนที่เป็นความเสี่ยงรุนแรงที่ต้องรายงาน ผู้อ านวยการ
ภายใน 24 ชั่วโมง (ท าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ: อ้างอิงตามความเสี่ยง รพ.) ผู้ป่วยเสียชีวิต พิการ และเกิด
ภาวะแทรกซ้อน จากกระบวนการให้บริการ  ทรัพย์สินของผู้ป่วย และทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล
เกิดการสูญหาย เกิดการทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย การวิ่งราวทรัพย์สิน ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ ผู้รับบริการต้องการฟ้องร้องโรงพยาบาล หรือมีแนวโน้มจะ
ฟ้องร้องโรงพยาบาล  การเกิดอัคคีภัย 
 
 



ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับค าร้องเรียน:  
โรงพยาบาลก าหนดนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการวางระบบ

จัดการข้อร้องเรียนและแนวทางด าเนินการในแต่ละระดับความรุนแรงของเหตุการณ์อย่างชัดเจนโดยบูรณาการกับ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในองค์กรร่วมด้วย ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ริการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทาง เพื่อน ามาวิเคราะห์วางแผน  ด าเนินการป้องกัน ปรับปรุง จัดการตอบ
กลับภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเชื่อมโยงข้อมูลสู่การพัฒนาคุณภาพในระบบงานที่ส าคัญต่างๆ 

มีข้อร้องเรียนที่ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียนตามข้อก าหนด ด้านการ
ด าเนินการงานแก้ไขปัญหาโดยมีกระบวนการที่ต้องประสานงานไกล่เกลี่ยแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือต่างๆ
เพ่ือให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิ ในปี 2559 และได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่
ก าหนด ภายใน 30 วันท าการ มีจ านวน 1ราย   
 
การประเมินความพึงพอใจ 

 โรงพยาบาล มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานทุกเดือน โดยใช้แบบประเมินกับ
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานแต่ละกลุ่มน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา เช่น  ปัญหาระยะเวลาในการรับ
บริการผู้ป่วยนอก  มีการวิเคราะห์สาเหตุในแต่ละจุดบริการด่านหน้าที่เก่ียวข้อง  การจัดแพทย์ออกตรวจในแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างพอเพียง  ลดระยะเวลารอคอยและกระจายจ านวนผู้ป่วยไม่ให้เกิดสถานการณ์แออัดที่งานบริการ
ผู้ป่วยนอก ทีมพัฒนาระบบบริการจากผู้บริหารให้ด าเนินการดึงข้อมูลจากกระดานสนทนา ทาง Internet ทุกวัน 
และประสานข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเหล่านั้นสู่หน่วยงานหรือโปรแกรมความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง เพื่อวางระบบ
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตามข้อเสนอแนะและด าเนินการตอบกลับทาง Internet อย่างเป็นระบบ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผู้รับบริการหรือผู้ร้องเรียนได้รับการ
ตอบสนองปัญหาอย่างเหมาะสมและไม่ได้รับข้อร้องเรียนซ้ าในเรื่องเดิม   

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไปที่พบบ่อย 3 อันดับแรก ในปี 2560 ได้แก่ 
 

ข้อเสนอแนะ สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

พฤติกรรมการ
ให้บริการ 

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2560 พบมากใน
บุคลากรทางการพยาบาล นอกจากนี้ยัง
พบในบุคลากรแพทย์, การเงินประเด็นที่
พบบ่อยมักเกิดจากขาดการสื่อสาร/ให้
ข้อมูล น าไปสู่ความไม่เข้าใจกัน และไม่พึง
พอใจ ,รองลงมาคือพฤติกรรมบริการ เรื่อง
การพูดไม่ดี ไม่สุภาพ หน้างอ  

1. เน้นย้ าบุคลากรในเรื่องพฤติกรรมบริการที่
เหมาะสม ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ผู้ป่วย
และญาติทราบควรมีการทวนสอบความเข้าใจ
ของผู้ป่วย/ญาติด้วย ,เพ่ิมการสังเกตสีหน้า 
ท่าทางของผู้ป่วย/ญาติที่อาจจะน าไปสู่ความไม่
พึงพอใจ   
2. ก าหนดมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยเพ่ิมการ
ตักเตือนรายบุคคล วิเคราะห์สถานการณ์และ
ให้ด าเนินการแก้ไข หากเกิดซ้ าเรื่องเดิมจะต้อง
ท าบันทึกถึงหัวหน้ากลุ่มงาน และรายงาน



ผู้อ านวยการรับทราบ  ทั้งนี้จะพิจารณาการ
ส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบเป็นราย
กรณี 

อาคารสถานที่ ประเด็นที่พบบ่อยคือ ห้องน้ าไม่สะอาด/ไม่
เพียงพอ อุปกรณ์ในห้องน้ าช ารุดไม่พร้อมใช้ ,
รองลงมาคือไม่มีที่จอดรถส าหรับผูพ้ิการ  

ด้านความสะอาดของห้องน้ า 
1.เพิ่มการควบคุมก ากับการปฏบิตัิงาน และตรวจสอบ
ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในห้องน้ า 
2.จัดท าที่จอดรถ  

กระบวนการ
ขั้นตอน /การ
ให้บริการล่าช้า 

ประเด็นที่พบบ่อยคือระยะเวลารอคอย
นาน มากที่สุดคือรอพบแพทย์ รอรบ
บริการที่ห้อวฉุกเฉิน 

1. ปรับระบบบริการ ให้พยาบาลเวชปฏิบัติได้
ช่วยตรวจผู้ป่วยที่ผู้ปว่ยนอก กรณีดรคไม่
ซับซ้อน รับยาเดิม  
 2. ปรับระยะเวลาการออกตรวจของแพทย์ให้
เร็วขึ้น โดยแพทย์แต่ละแผนกออกตรวจไม่เกิน 
09.00 น. และมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
นและให้สุขศึกษา ระหว่างรอพบแพทย์ 
3. แยกห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เป็น 3 จุด ได้แก่ 
ชั้น 1 อาคารรวมน้ าใจ, ชั้น 1 อาคาร 100 ปีฯ 
และใต้ถุนอาคารศูนย์แพทย์  ตามการให้บริการ 
OPD แต่ละแผนก เพ่ือลดความแออัดและ
ระยะเวลารอคอย 

 


