บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุมงานยุยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร (076) 361234 ตอ 6506 – 7
ที่ ภก 0032.202/plan
วันที่ 26 สิงหาคม 2564
่ รงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานเรืเรื่องรองเรียนการปฏิบัตงิ านหรือการใหบริการของเจาหนาทีโโรงพยาบาลวชิ

.

.

.

และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไดรวบรวมผลการดําเนินการ
ของศูนยรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจ
าร าหนาที่ และการทุจริต ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ 2564
ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน) ไดทั้งหมด 60 เรื่อง ดังรายละเอียดตอไปนี้
 เรื่องรรองเรียนการปฏิบัติงาน
านหรือการใหบริการของเจาหนาที่
จํานวน 60 เรื่อง
 รองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ไมพบขอรองเรียน
ขอรองเรียนจํจําแนกตามประเภท
- ดานระบบการใหบริการ 22 เรื่อง (36.67%) ดานโครงสรางและสิ
และสิ่งแวดลอม 14 เรื่อง
(23.33%) ดานพฤติกรรมบริการ 17 เรื่อง (28.33%) และดานคลินิก 7 เรื่อง (11.67%
%)
.

.

การรองเรียนจํจําแนกตามชองทาง
- ตูแสดงความคิดเห็น 38 เรื่อง (63.33%) ผานศูนยดวยตนเอง 16 เรื่อง (26.67%)
ทางโทรศัพท 2 เรื่อง (3.33%)) หนวยงานภายนอก 2 เรื่อง (3.33%) ผานผูบริหาร 1 เรื่อง (1.67%)
และเว็บไซต รพ./อีเมลล/สื่อออนไลน 1 เรื่อง (1.67%)



การวิเคราะหปญหา/อุอุปสรรค
1) ดานระบบการใหบริการ สวนใหญเปนปญหาการเข
การเขาถึงบริการของผูปวยนอก (OPD) ระบบนัด
ระบบสงตอ และระยะเวลารอคอยนาน
ระยะเวลารอคอยนาน
2) ดานพฤติกรรมการบริการที่ถูกรองเรียน สวนใหญเปนปญหาจากการสื่อสารที่ไมชัดเจน การใชคําพูด
และพฤติกรรมการใหบริการไมเหมาะสม
3) ดานโครงสรางและสิ
และสิ่งแวดลอม สวนใหญเรื่องความสะอาดของพื้นที่อาคาร มีฝนุ จํานวนมาก
บางพื้นที่มีน้ําขัง และมีเสียงดัง เนื่องจากพื้นที่บางสวนในโรงพยาบาลมีการสรางอาคารอุบัติเหตุ 10 ชัน้
4) ด า นคลิ นิก สว นใหญเ กิ ด จากเหตุ
จากเหตุ ก ารณไ มพึง ประสงค จากการไม ป ฏิบัติตามแนวทาง เช น
ไมลางมือกอน – หลัง ทําหัตถการ การขาดการสื่อสารระหวางผูปวยและทีมใหการรักษา

2

แนวทางการแกไข
1) ดานระบบบริการ
: 1. ปรับปรุงระบบการใหบริการและขยายหองตรวจผูปวยนอก
2. ชี้แจงขั้นตอนการใหบริการและแสดงผัง (Flowchart) ในการใหบริการ
3. ปรับระบบนัดใหเปนการนัดเหลื่อมเวลา
4. มีมุมหยอนใจระหวางการรอตรวจ, มีกิจกรรมคลายความกังวล
(ดนตรีจิตอาสา)
5. จัดใหมีชองทางการเขาถึงบริการ เชน การรับยารานขายยาใกลบาน
รับยาแบบ Drive Thru
2) ดานโครงสรางกายภาพ
: 1. กิจกรรม 5 ส.
และสิ่งแวดลอม
2. Big cleaning day ทั้งโรงพยาบาล
3. ชี้แจงเรื่องความไมสะดวกในพื้นที่บริเวณกอสราง
4. เพิ่ม outsource ในการดูแลความสะอาดพื้นที่ในโรงพยาบาล
และมีการกํากับติดตามอยางใกลชิด
3) ดานพฤติกรรมการบริการ : 1. จัดอบรมพฤติกรรมการบริการที่ดีใหกับผูใหบริการดานหนา
2. เพิ่มการติดตามภายในหนวยงานจากหัวหนาผูรับผิดชอบ
3. สราง role model และให Reward เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
ใหผูที่มีพฤติกรรมการบริการที่ดี
4) ดานคลินิก
: 1. เนนย้าํ เรื่องการปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรฐานวิชาชีพ โดยเครงครัด
ภายใตการดูแลของผูที่ชํานาญกวาอยางใกลชิด
2. ตามรอยและนําเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นมาทบทวนเพื่อวางมาตรการการเกิดซ้ํา
3. สงเสริมการใหขอมูลแนะนําการรักษาแกผูปวยและญาติ
จากการทบทวนขอรองเรียนทั้ง 60 เรื่อง พบวา ทั้งหมดเปนการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานและ
การใหบริการของเจาหนาที่ สวนใหญจะรองเรียนเรื่องระบบการใหบริการ(36.67%) รองลงมา คือ ดานโครงการ
ดานพฤติกรรมบริการ (28.33%) สิ่งแวดลอม (23.33%) และดานคลิ นิก (11.67%) ชองทางที่ไดรับ
ขอรองเรียนมากที่สุด คือ ตูแสดงความคิดเห็น (63.33%) รองลงมา คือรองเรียนที่ศูนยดวยตนเอง (26.67%)
ระบบการใหบริการที่ผูรับบริการไมพึงพอใจและรองเรียนมากที่สุด คื อ ระบบการเข าถึงบริการที่
งานผูปวยนอก OPD (ระบบนัด ระบบสงตอ) การไมไดรับบริการตามความตองการ/ความคาดหวัง สงผลให
ผู ปวยตองรอนาน กังวลใจ และทีมบริหารความเสี่ย งรวมกับหนวยงานต างๆไดดํา เนิน การแกไขปรับปรุ ง
พัฒนาแลวเสร็จไป จํานวน 59 เรื่อง (98.33%) อยูระหวางการดําเนินการอีก 1 เรื่อง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตใหนําขอมูลดังกลาวขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน จะเปนพระคุณยิ่ง
ปทมา
(นางปทมา ตันโชติกุล)
หัวหนากลุมภารกิจดาน พรส.
ความเห็นผูอํานวยการ
อนุมัติ
เฉลิมพงษ
(นายเฉลิมพงษ สุคนธผล)
นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วัน 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง
ตามประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563
สําหรับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ชื่อหนวยงาน : กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
วัน/เดือน/ป : 26 สิงหาคม 2564
หัวขอ: รายงานสรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน การปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่
และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานสรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรือ่ งรองเรียน
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ .พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของ
Link ภายนอก: หมายเหตุ:

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
นัดถะณา
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณี)

ผูพ ิจารณารับรอง
ปทมา
(นางปทมา ตันโชติกุล)

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตําแหนง หัวหนากลุมภารกิจดาน พรส. (หัวหนา)

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
วุฒิชัย
( นายวุฒิชัย

ชางคิด

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ผูอนุมัติรับรอง
เฉลิมพงษ

)

(นายเฉลิมพงษ สุคนธผล)

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(ผูอํานวยการ/ผูแทน)
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

~2~

คําอธิบายแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
หัวขอ
หนวยงาน

คําอธิบาย
หนวยงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปนผูจัดทําขอมูล เพื่อเผยแพร

วัน/เดือน/ป

วันเดือนปที่ขอนําขอมูลขึ้นเผยแพร

หัวขอ

กําหนดหัวขอที่จะนําขึ้นเผยแพรโดยใหมีใจความสําคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด
เลือกใชคาํ อธิบาย/คําบรรยายที่มีความกระชับ ใชภาษาที่เขาใจงาย
และสะกดคําใหถูกตองตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบ
ขอมูลแตละชนิด
ใหระบุ Link ที่อางอิงหรือนํามาใชในการเผยแพร
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

รายละเอียดขอมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล (ผูรายงาน)

ระบุและลงลายมือชื่อหรือชื่อของผูรับผิดชอบที่ไดมอบหมาย
จากหัวหนางาน/กลุมงาน//ฝาย

ผูพิจารณารับรอง

ระบุและลงลายมือชื่อของหัวหนางาน/กลุมงาน/ฝาย
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผูอนุมัติรับรอง

ระบุและลงลายมือชื่อของผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต/
ผูรักษาราชการแทน
ระบุและลงลายมือชื่อผูทําการ Upload ขอมูลที่ไดรับมอบหมาย
จากหัวหนางาน/กลุมงาน/ฝายของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(Web Master)

