
การจัดการขอ

ประจําปงบประมาณ พ

(1 ตุลาคม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการดําเนินงาน

ขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงพยาบาลหัวไทร

รอบ 12 เดือน

ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลหัวไทร

รองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

)



สรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

โรงพยาบาลหัวไทร

ประจําปงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหัวไทร ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงาน

ในการแกไขปญหา ขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน ติดตามผลการดําเนินงานการแกไข

ปญหาใหไดขอยุติโดยเร็ว เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขอสรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะ ประจําปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ดังนี้

1.ชองทางที่ไดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงชองทางที่ไดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ลําดับ ชองทาง จํานวน คิดเปนรอยละ
1 ตูแสดงความคิดเห็น 4     100
2 โทรศัพท 0 0
3 ไปรษณีย 0 0
4 ศูนยรับเรื่องรองเรียน(ยื่นดวยตนเอง) 0 0
5 Webside โรงพยาบาล 0 0
6 สายดวน สปสช.1330 0 0

จากตารางที่ 1 พบวาเรื่องรองทุกข/รองเรียน/ขอเสนอแนะทั้งหมด มาจากตูแสดงความคิดเห็นของโรงพยาบาล

2.จําแนกประเภทของขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงประเภทของขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ลําดับ ประเภท จํานวน คิดเปนรอยละ
1 การปฏิบัติงาน/

การดําเนินงานของ
โรงพยาบาล

ระบบบริการ 3 75
2 พฤติกรรมบริการ 0 0
3 เครื่องมือและสิ่งแวดลอม 1 25
4 อื่นๆ 0 0
5 การจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง 0 0

จากตารางที่ 2 พบวาประเภทของขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สวนใหญเปนระบบบริการมากที่สุด 



 ระบบบริการมี 3 เรื่อง ไดแก รอรับยานานจํานวน 2 เรื่อง และอยากใหมียาเมทาโดนที่รพ.หัวไทร 

จํานวน 1 เรื่อง

 เครื่องมือและสิ่งแวดลอม มี 1 เรื่อง ไดแก กอกน้ําในหองน้ํา และกอกน้ําลางจานรั่ว จํานวน 1 

เรื่อง

3. การจัดการแกไขขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดําเนินการโดยหัวหนาทีมจัดการขอรองเรียน/

หัวหนาหนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานที่ไดสงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานตางๆพิจารณา

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ดังตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงผลการดําเนินงานการจัดการแกไขขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ลําดับ หนวยงาน จํานวนเรื่อง คิดเปนรอยละ

1 เภสัชกรรมฯ 2 50
2 ผูปวยนอก 1 25
3 ผูปวยใน 1 25

จากตารางที่ 3 พบวา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหัวไทร ไดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ เพื่อแกปญหามากสุด คือ หนวยงานเภสัชกรรม คิดเปนรอยละ 50 

4.จากการติดตามผลการดําเนินงานที่สงเรื่องใหหัวหนาทีมจัดการขอรองเรียน/หัวหนาหนวยงานจัดการแกไข

ปญหาตามขอบเขตอํานาจหนาที่ และยุติเรื่อง ประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงการแกไขปญหาขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  จนยุติเรื่อง

ลําดับ หนวยงาน จํานวนเรื่อง จํานวนเรื่องที่ยุติได คิดเปนรอยละ

1 เภสัชกรรมฯ 2 2 100
2 ผูปวยนอก 1 1 100
3 ผูปวยใน 1 1 100

จากตารางที่ 4  พบวาจํานวนขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่หนวยงานไดรับเรื่อง จนยุติเรื่อง

คิดเปนรอยละ 100  ทุกหนวยงาน

5.สรุปผลการดําเนินการ

การดําเนินการบริหารจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ประจําปงบประมาณ 2560 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหัวไทร พบวา ไดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 



จํานวน 4 เรื่อง โดยผานตูแสดงความคิดเห็นทั้งหมดและเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงพยาบาล

ทั้ง 4 เรื่อง ไมพบขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง โดยมีการรองเรียน

เกี่ยวกับระบบบริการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 คือ รอรับยานาน จากการสงเรื่องใหหนวยงานแกไขและยุติ

ปญหา สามารถยุติขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดทั้งหมด

6.ปญหาและอุปสรรค

6.1 ไมมีศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่รับผิดชอบดานนี้

ชัดเจนมีแตคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูดูแลและประสานงานเกี่ยวของกับขอรองเรียน ขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะ ทําใหการบริหารจัดการดําเนินการลาชา

6.2 ขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับ หากตองแกไขดวยการเพิ่มบุคลากร 

การแกไขปญหาทําไดคอนขางยากเนื่องจากไมสามารถเพิ่มบุคลากรได

7.แนวทางการแกไขปญหา

7.1 พัฒนาระบบการใหบริการใหรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการจายยา

7.2 จัดตั้งศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหการบริหารการ

จัดการขอรองเรียนสามารถดําเนินการไดรวดเร็วขึ้น













สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงพยาบาลหัวไทร

รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)







โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลหัวไทร

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลหัวไทร

ประจำปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหัวไทร ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน

ในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขอสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ดังนี้

1.ช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

		ลำดับ

		ช่องทาง

		จำนวน

		คิดเป็นร้อยละ



		1

		ตู้แสดงความคิดเห็น

		4

		    100



		2

		โทรศัพท์

		0

		0



		3

		ไปรษณีย์

		0

		0



		4

		ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน(ยื่นด้วยตนเอง)

		0

		0



		5

		Webside โรงพยาบาล

		0

		0



		6

		สายด่วน สปสช.1330

		0

		0







จากตารางที่ 1 พบว่าเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะทั้งหมด มาจากตู้แสดงความคิดเห็นของโรงพยาบาล

2.จำแนกประเภทของข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงประเภทของข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

		ลำดับ

		ประเภท

		จำนวน

		คิดเป็นร้อยละ



		1

		การปฏิบัติงาน/

การดำเนินงานของโรงพยาบาล

		ระบบบริการ

		3

		75



		2

		

		พฤติกรรมบริการ

		0

		0



		3

		

		เครื่องมือและสิ่งแวดล้อม

		1

		25



		4

		

		อื่นๆ

		0

		0



		5

		การจัดซื้อจัดจ้าง

		การจัดซื้อจัดจ้าง

		0

		0









จากตารางที่ 2 พบว่าประเภทของข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส่วนใหญ่เป็นระบบบริการมากที่สุด 

· ระบบบริการมี 3 เรื่อง ได้แก่ รอรับยานานจำนวน 2 เรื่อง และอยากให้มียาเมทาโดนที่รพ.หัวไทร จำนวน 1 เรื่อง

· เครื่องมือและสิ่งแวดล้อม มี 1 เรื่อง ได้แก่ ก๊อกน้ำในห้องน้ำ และก๊อกน้ำล้างจานรั่ว จำนวน 1 เรื่อง

3. การจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดำเนินการโดยหัวหน้าทีมจัดการข้อร้องเรียน/หัวหน้าหน่วยงาน จากการติดตามผลการดำเนินงานที่ได้ส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงผลการดำเนินงานการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

		ลำดับ

		หน่วยงาน

		จำนวนเรื่อง

		คิดเป็นร้อยละ



		1

		เภสัชกรรมฯ

		2

		50



		2

		ผู้ป่วยนอก

		1

		25



		3

		ผู้ป่วยใน

		1

		25







จากตารางที่ 3 พบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหัวไทร ได้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ปัญหามากสุด คือ หน่วยงานเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 

4.จากการติดตามผลการดำเนินงานที่ส่งเรื่องให้หัวหน้าทีมจัดการข้อร้องเรียน/หัวหน้าหน่วยงานจัดการแก้ไขปัญหาตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และยุติเรื่อง ประจำปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ดังนี้

	ตารางที่ 4 แสดงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  จนยุติเรื่อง

		ลำดับ

		หน่วยงาน

		จำนวนเรื่อง

		จำนวนเรื่องที่ยุติได้

		คิดเป็นร้อยละ



		1

		เภสัชกรรมฯ

		2

		2

		100



		2

		ผู้ป่วยนอก

		1

		1

		100



		3

		ผู้ป่วยใน

		1

		1

		100







จากตารางที่ 4  พบว่าจำนวนข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หน่วยงานได้รับเรื่อง จนยุติเรื่อง

คิดเป็นร้อยละ 100  ทุกหน่วยงาน

5.สรุปผลการดำเนินการ

	การดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหัวไทร พบว่า ได้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 4 เรื่อง โดยผ่านตู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลทั้ง 4 เรื่อง ไม่พบข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 คือ รอรับยานาน จากการส่งเรื่องให้หน่วยงานแก้ไขและยุติปัญหา สามารถยุติข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ทั้งหมด

	6.ปัญหาและอุปสรรค

6.1 ไม่มีศูนย์บริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่รับผิดชอบด้านนี้

ชัดเจนมีแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลและประสานงานเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทำให้การบริหารจัดการดำเนินการล่าช้า

6.2 ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ หากต้องแก้ไขด้วยการเพิ่มบุคลากร 

การแก้ไขปัญหาทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถเพิ่มบุคลากรได้

7.แนวทางการแก้ไขปัญหา

	7.1 พัฒนาระบบการให้บริการให้รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการจ่ายยา

	7.2 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารการจัดการข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
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