


 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ภายในหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
********************** 

 
1. สรุปผลการดำเนินการเรือ่งร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของโรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี

 
ช่องทาง 2562 2563 2564  2565  

1. ผ่านตู้รับความคิดเห็น 4 6 7 8 
2. ร้องเรียนด้วยตนเอง 2 2 2 3 
3. ผ่านทางจดหมาย 1 0 1 1 
4. ผ่าน สสจ./ระบบ สปสช. 2 1 0 1 
5. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 2 1 1 3 
6. ผ่านสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน 7 2 3 1 
7. ร้องเรียนบริการและขอใช้ ม 41 1 0 0 0 
8.  อ่ืน...เช่น บัตรสนเทห์ /เวทีประชุม/ 
    ทีมชุมชน /ระบบ RM 

10 15 12 8 

รวมเรื่องร้องเรียน 29 27 26 25 
 

2. ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาลนายายอาม 
 

ประเด็นการรอ้งเรียน 2562 2563 2564 2565   
1. หน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 6 8 3 3 
2. ไม่ได้รับความสะดวกตามควร 9 11 4 11 
3. ถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่มีสิทธิเก็บ 1 1 1 2 
4. ไม่ได้รับบริการตามสิทธ์ิที่กำหนด 2 1 2 4 
5. อ่ืน ระบุ  เช่น...พฤติกรรมบริการ 11 6 16 5 

รวม 29 27 26 25 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

1.ด้านพฤติกรรมบริการ 
  1.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/เอกสารช้ีแจง ขั้นตอน การมารับบริการต่าง ๆ ในแต่ละจุดบริการ 
ของโรงพยาบาล เพ่ือสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 
  1.2 มีการประชุม ช้ีแจง และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกแผนก เรื่อง พฤติกรรมบริการที่
ควรปฏิบัติในขณะให้บริการผู้ป่วย ในการประชุมเจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง  

1.3 กลุ่มงานการพยาบาล กำหนดตัวช้ีวัดเรื่องพฤติกรรมบริการ ที่ถูกร้องเรียน มีผลต่อการพิจารณา
ผลงาน ประจำปีเป็นรายหน่วย และรายบุคคล 
    

2. ด้านระบบบริการ เนื่องจากมีการระบาดของโรค โควิด -19 จึงมีการปรบับริการด้านต่าง เพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เม่ือมารับบริการดังนี ้

2.1  ด้านความปลอดภัย ทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ 
- มาตรการจัดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ จัดสถานที่เพ่ิมระยะห่างทางสังคม  

 - ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 - จัดบริการ one stop service กลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ จัดเตรียมความพร้อมห้องแยกโรค

ความดันลบ  
 - จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้  PPE ให้เพียงพอ และฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 - ปรับแนวทางปฏิบัติในหัตถการ/กิจกรรมที่การแพร่กระจายโรคได้ง่าย 
 - เฝ้าระวังภาวะสุขภาพบุคลากรทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ประเมินความเครียด 
 - การลดความถ่ีในการสมัผสัเช้ือ การบริการผู้ป่วยใน โดยให้ผู้ป่วย สงสยัการติดเช้ือโควิดดูแล

ตนเอง เช่น การวัดความดัน การวัดปรอท การแยกตัวเอง 
 - งดการการเย่ียม/การเฝ้าไข้ ผู้ป่วยในและห้องคลอด 
 - มีการประชาสัมพันธ์ ให้ขอ้มูลแก่ผูร้บับริการด้านต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการรับบริการในแต่ละแผนก 

สิทธิการรักษาพยาบาล เป็นต้น การติดต้ังโปรแกรมเรียกตรวจ ระบบคิวที่คลินิกพิเศษ ผู้ป่วยนอก 
ห้องฟัน และหอ้งอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพ่ือสือ่สารกับผู้รับรกิารที่อยู่ด้านนอกห้อง และได้ติดตาม
ประเมิน โดยการสอบถามผู้รบับริการ พบว่ามีความพึงพอใจ เน่ืองจากรู้เวลารับบริการ  

     2.2 ด้านลดความแออัด 
   - ให้บรกิารคลนิิกเฉพาะโรค วางแผนครอบครัว ฉีดวัคซีนเด็ก ฝากครรภ์ ทันตกรรม ตรวจสุขภาพ   

ต่างด้าว 
- นอกเวลาราชการเพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ช่วงการระบาดของโควิด -19  เพ่ิม
การประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างส่งเอกสารของแรงงานต่างด้าว ทาง  application line เพ่ือทำ
ประวัติไว้ล่วงหน้า 

              - ระบบนัดหมายรับบริการตามช่วงเวลาและกำหนดจำนวนผู้รับบริการลว่งหน้า จองคิวล่วงหน้า 
    - คัดแยกประเภทผู้ป่วย ผู้ที่ควบคุมอาการได้ หรือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน รับยา ที่ รพสต 

ใกล้บ้าน และจัดส่งยาทางไปรษณีย์ใหท้ี่บ้าน  
   - กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ช่วงการระบาด งดการให้บริการช่ัวคราว และปรับบริการ แบ่งกลุ่ม  

การคัดกรอง และบริการฟ้ืนฟูที่ ในโรงพยาบาล และที่บ้านโดยมีทีมสหวิชาชีพ ,กำหนดจำนวน 
ผู้รับบริการให้เหมาะสมกับการบริการ 

- ลดความแออัดและรอนาน ปรับเกณฑ์ คัดกรอง โดยการจัดบริการทางด่วน เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
รถนอน รถน่ัง พระภิกษุ ผู้สูงอายุ คลินิกพิเศษ กายภาพ แผนไทย 





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

ตามประกาศโรงพยาบาลนายายอาม 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรบัโรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

 
ช่ือหน่วยงาน: คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดบริการเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและบุคลากรผู้ให้บริการ (2P-safety) และคณะทำงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาล    
นายายอาม  
วัน/เดือน/ปี:    9  กันยายน 2565  
หัวข้อ: สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
และเอกสารที่เก่ียวข้อง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
Linkภายนอก :  ไม่ม ี 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

สมทรง  ประภาโส ไพศาล  สุยะสา 
(นางสมทรง  ประภาโส) (นายไพศาล  สุยะสา) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม 
วันท่ี   9  กันยายน  2565       วันท่ี  9  กันยายน  2565       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

เชษฐา  สำโรงทอง 
(นายเชษฐา  สำโรงทอง) 

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
วันท่ี  9  กันยายน  2565 

 

 
 


