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การจัดการข้อร้องเรียน
1. ข้อร้องเรียน มีควำมหมำยครอบคลุมถึงเรื่อง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/
กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล กำรแสดงเจตนำรมณ์กำรใช้สิทธิเพื่อแจ้งควำมเสียหำย หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริกำร เจ้ำของผลิตภัณฑ์ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อคิดเห็น หมำยถึง ควำมคิดเห็น โดยรวมถึงข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
3.ข้อเสนอแนะ หมำยถึง กำรบอกกล่ำว หรือเสนอเรื่องรำวในเชิงสร้ำงสรรค์ คำชม หรือคำแนะนำ
ต่ำงๆ
4. ผู้ร้องเรียนหมำยถึง ประชำชนทั่วไป องค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่
ติดต่อมำยัง พร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้
ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล
5. เจ้ำหน้ำที่รับข้อร้องเรียนหมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของ พร.
6. คณะกรรมกำรจัดกำรข้อคิดเห็นผู้ รับบริกำร หมำยถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมำยโดยกำรแต่งตั้งจำกกรม
แพทย์ทหำรเรือ หน่วยงำนในสังกัดกรมแพทย์ทหำรเรือ โดยมีหน้ำที่ในกำรควบคุม กำกับ ติดตำม ดูแลกำรรับ
ข้ อ คิ ด เห็ น และบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ คิ ด เห็ น ผู้ รั บ บริ ก ำรที่ เ กี่ ย วกั บ กรมแพทย์ ท หำรเรื อ ตลอดจนพิ จ ำรณำ
ข้อคิดเห็น
7. กำรสื่อสำร หมำยถึง กำรติดต่อ กำรแจ้งข้อมูล กำรแสดงเจตนำหรือผลกำรดำเนินกำรให้อีก
ผู้รับบริกำรทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อำทิ หนังสือ โทรศัพท์ E-Mail Website และสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
8. กำรรับข้อคิดเห็น หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปแสดงควำมคิดเห็นตำมสิทธิอย่ำงเสรีผ่ำน
ช่องทำง ตำมประกำศ เช่นตู้รับข้อคิดเห็น หนังสือ จดหมำย โทรศัพท์ โทรสำร E-Mail Website สื่อมวลชน
หรือสื่อภำยนอก และช่องทำงอื่น ๆ เพื่อนำมำปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิท ธิภำพและผู้รับบริกำรพึง
พอใจ
9. กำรติดตำมข้อคิดเห็น หมำยถึง กำรติดตำมกำรดำเนินกำรข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำรเป็นระยะ
หลั งจำกที่คณะกรรมกำรจั ดกำรข้อคิดเห็น พิจำรณำแล้ว โดยต้องแจ้งผู้เสนอข้อคิดเห็ นทรำบสถำนกำร ณ์
ดำเนินกำรอยู่ขั้นตอนใด
10. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง หมำยถึง กำรนำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อคิดเห็นนั้นมำประกอบกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ
11. กำรตอบสนองข้อเท็จจริง หมำยถึง กำรดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงว่ำหน่วยงำนใด เป็น
ผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น
12. กำรสื่อสำรกำรตัดสินใจ หมำยถึง กำรแจ้งผล ข้อวินิ จฉัย หรือเรื่องที่ดำเนินกำรตำมข้อคิดเห็น
โดยใช้ช่องทำงที่กำหนด
13. กำรปิดข้อคิดเห็น หมำยถึง กำรสิ้นสุดกำรดำเนินกำรในข้อคิดเห็นนั้นๆ

3

ประเภทข้อร้องเรียนของกรมแพทย์ทหารเรือ
รหัส
001 NMD
002 NMD
003 NMD
004 NMD
005 NMD
101 HOSP
102 HOSP

ประเภทข้อร้องเรียน
ด้ำนบุคลำกร
ด้ำนกำรบริกำร
ด้ำนทุจริต
ด้ำนสิทธิกำลังพล
ด้ำนอื่นๆ
ด้ำนงำนกำรแพทย์ทำงคลินิก
(Clinical)
ด้ำนงำนบริกำรกำรแพทย์
ทั่วไป
(Non-Clinical)

หัวข้อย่อย

102A HOSP ด้ำนพฤติกรรมบริกำร
102B HOSP ด้ำนระบบบริกำร
102C HOSP ด้ำนสถำนที่ เครื่องมือ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
102D HOSP ด้ำนกำรเงิน/ เอกสำร
102E HOSP ด้ำนสิทธิผู้ป่วย
102F HOSP ด้ำนทั่วไปอื่นๆ

หมายเหตุ
ร้องเรียนผ่ำนกรมแพทย์ทหำรเรือ
ร้องเรียนผ่ำนกรมแพทย์ทหำรเรือ
ร้องเรียนผ่ำนกรมแพทย์ทหำรเรือ
ร้องเรียนผ่ำนกรมแพทย์ทหำรเรือ
ร้องเรียนผ่ำนกรมแพทย์ทหำรเรือ
ร้องเรียนผ่ำนหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่ำนหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่ำนหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่ำนหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่ำนหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่ำนหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่ำนหน่วย ระดับ รพ.

ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนของกรมแพทย์ทหารเรือ
ระดับ
ความ
รุนแรง
1

ความรุนแรง

หัวข้อ
ย่อย

คาอธิบายเพิ่มเติม

รุนแรงน้อย
(ไม่เกิดผลกระทบ)
รุนแรงน้อย
(ไม่เกิดผลกระทบ)

A

รุนแรงน้อย
(ผลกระทบน้อย)

C

2

รุนแรงปำนกลำง
(ผลกระทบปำนกลำง)

A

3

รุนแรงมำก

A

รุนแรงมำก สูงสุด

B

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน
ต้องกำรให้ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ชมเชย
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ไม่พึงพอใจ
ต้องกำรสอบถำม/ พูดคุย/ ร้องขอข้อมูล
พูดคุยแก้ไขในหน่วยได้
ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน เกิดผลกระทบน้อย
ต้องกำรสอบถำม/ พูดคุย/ ร้องขอข้อมูล
ควรพูดคุยทำควำมเข้ำใจ พูดคุยแก้ไขในหน่วยได้
ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน เกิดผลกระทบ
มีโอกาสฟ้องร้อง ดาเนินคดี หน่วยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ต้องเจรจำไกล่เกลี่ย เพื่อปกป้องชื่อเสียง
ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบต่อชีวิต ได้รับบำดเจ็บ
เสียชีวิต/พิกำรถำวร/กระทบต่อควำมมั่นคงในกำร
ดำเนินชีวิตปัจจุบัน
ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน เกิดผลกระทบ และ
เกิดกำรฟ้องร้อง/ เป็นคดีความ

B
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ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองข้อคิดเห็น
ผู้รับบริการ
ภำยใน 1 วัน (ระดับ พร.)
30 วัน (ระดับ รพ.)
ภำยใน 1 วัน

ภำยใน 1 วัน

ภำยใน 7 วัน (ระดับ พร.)
7-15 วัน (ระดับ รพ.)
ภำยใน 7 วัน
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรทันที
ภำยใน 1 วัน
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรทันที

หน่วยระดับโรงพยาบาล
การแบ่งระดับความรุนแรงตามระดับของผลกระทบ ในงานบริการการแพทย์ทั่วไป (Non-Clinical Risk)
ของ โรงพยาบาล
ความรุนแรง
รุนแรงน้อย

ระดับผลกระทบ
1.ไม่ทำให้สญ
ู เสียทรัพย์สิน ผลกระทบต่องำนน้อย ไม่มผี ลกระทบบุคคล

รุนแรงน้อย

2.สูญเสียทรัพย์สิน < 10,000 บำท/ กระทบต่องำน< 3 วัน/ บุคคล 1-2 คน

รุนแรงปานกลาง

3.สูญเสียทรัพย์สิน 10,001-50,000/กระทบต่องำน 3-15 วัน/บุคคล 3-15 คน

รุนแรงมาก

4. สูญเสียทรัพย์สิน 50,001-250,000/กระทบต่องำน >15 วัน/บุคคล 16-50 คน

รุนแรงสูงสุด

5.สูญเสียทรัพย์สิน >250,000/กระทบต่อระบบงำนหลำยหน่วย/ถูกฟ้องร้องออก
สื่อ/มีผลต่อชื่อเสียงโรงพยำบำล

การแบ่งระดับความรุนแรงตามระดับของผลกระทบ ในงานการแพทย์ทางคลินิก (Clinical Risk) ของ
โรงพยาบาล

ความรุนแรง
รุนแรงน้อย
รุนแรงปานกลาง
รุนแรงมาก
รุนแรงสูงสุด

A
B
C
D
E
F
G
H
I

ระดับผลกระทบ
เหตุกำรณ์ซึ่งมีโอกำสให้เกิดควำมคลำดเคลื่อน
เกิดควำมคลำดเคลื่อนแต่ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย
เกิดควำมคลำดเคลื่อนกับผู้ป่วย แต่ไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรำย
เกิดควำมคลำดเคลื่อนกับผู้ป่วย ต้องเฝ้ำระวังว่ำไม่เกิดอันตรำย
เกิดควำมคลำดเคลื่อนกับผู้ป่วย เกิดอันตรำยชั่วครำว ต้องบำบัดรักษำ
เกิดควำมคลำดเคลื่อนกับผู้ป่วย ต้องอยู่ รพ./นอน รพ.นำนขึ้น
เกิดควำมคลำดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรำยถำวร
เกิดควำมคลำดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องทำกำรช่วยชีวิต
เกิดควำมคลำดเคลื่อนกับผู้ป่วย เป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิต
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ปีงบประมาณ 2558
จานวนข้อร้องเรียนใน ปี งป.58
ข้อร้องเรียนในปี งป.58 รวมทั้งสิ้น 462 เรื่อง
1.ช่องทางและที่มาของข้อร้องเรียน
1.1 ระดับกรมแพทย์ทหารเรือ
1.1.1 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร. (สลก.ทร.)
1.1.2 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร. (สลก.ทร.) ได้รับข้อมูลผ่ำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล
1111
1.1.3 มำด้วยตนเอง
1.1.4 โทรแจ้ง
1.2 ระดับโรงพยาบาล
1.2.1 กล่องรับฟังควำมคิดเห็น
1.2.2 โทรศัพท์
1.2.3 มำด้วยตนเอง
1.2.4 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
1.2.5 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร.
1.2.6 เว็บไซต์
1.2.7 ผ่ำนผู้บริกำร
1.2.8 หนังสือรำยงำน
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2. จานวนข้อร้องเรียน ใน ปี งป.58 (แบ่งตามประเภท)
ระดับ ประเภท
พร. 001 NMD ด้ำนบุคลำกร
002 NMD ด้ำนกำรบริกำร
003 NMD ด้ำนทุจริต
004 NMD ด้ำนสิทธิกำลังพล
005 NMD ด้ำนอื่นๆ
รพ. ด้ำนงำนกำรแพทย์ทำงคลินิก
(Clinical)

ด้ำนงำนบริกำรกำรแพทย์ทั่วไป
(Nonclinical)

จานวน
5
1
28

หมายเหตุ

รพ.ปก.พร.
รพ.สก.พร.
รพ.อำภำกรฯ
รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
รพ.ปก.พร.
รพ.สก.พร.
รพ.อำภำกรฯ
รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

428

5
–
6
17
398
1
7
22

3.การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน ปี งป.58 ในระดับ พร.
ประเด็น

1.ด้านบุคลากร
2.ด้านการบริการ

3.ด้านการทุจริต
4.ด้านสิทธิกาลังพล
5.อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ยุติโดยหน่วยงาน(นับตัง้ แต่รับเรื่องถึงยุติเรื่อง)
ภายใน
15 วันทา
30 วันทา
มากกว่า 60 อยู่ระหว่าง รวม(เรื่อง) ระบุเหตุผล กรณีไม่
15 วันทา การถึง 30 การถึง 60 วันทาการ ดาเนินการ
สามารถดาเนินการ
การ
วันทาการ วันทาการ (เรื่อง)
(เรื่อง)
ให้แล้วเสร็จใน 30
(เรื่อง)
(เรื่อง)
(เรื่อง)
วันทาการ
1
1
1
2
5
ใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
1
1
ใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
1
1
1
3
6
7

4.จานวนข้อร้องเรียนของ พร.แบ่งตามระดับความรุนแรง
ระดับ
1
2
3
4
5
รวม

จานวน (เรื่อง)
5
1
6

กำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำข้อร้องเรียน
- พฤติกรรมกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร
- ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่มีควำมชัดเจน และควำมไม่เข้ำใจในขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำรของ
ผู้ใช้บริกำร
- ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำร
กำรแก้ปัญหำข้อร้องเรียนที่ดำเนินกำรแล้ว
-

กำรจัดอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมบริกำร
กำรชี้แจงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรติดป้ำยอธิบำยขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจน
กำรชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทรำบถึงกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
สร้ำงควำมตระหนักเข้มงวดกวดขันให้เจ้ำหน้ำที่เห็นควำมสำคัญของกำรให้ข้อมูล เรื่องลำดับ
ขั้นตอนกำรรอตรวจ และกำรดูแลรักษำเบื้องต้นตำมมำตรฐำน เพื่อควำมประทับใจของ
ผู้รับบริกำร
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ปีงบประมาณ 2559
จานวนข้อร้องเรียนใน ปี งป.59
ข้อร้องเรียนใน ปี งป.59 รวมทั้งสิ้น 416 เรื่อง
1.ช่องทางและที่มาของข้อร้องเรียน
1.1 ระดับกรมแพทย์ทหารเรือ
1.1.1 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร. (สลก.ทร.)
1.1.2 เว็บไซต์ของ พร.
1.1.3 มีหนังสือถึง พร.
1.1.4 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร. (สลก.ทร.) ได้รับข้อมูลผ่ำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 1111
1.2 ระดับโรงพยาบาล
1.2.1 กล่องรับฟังควำมคิดเห็น
1.2.2 โทรศัพท์
1.2.3 มำด้วยตนเอง
1.2.4 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
1.2.5 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร.
1.2.6 เว็บไซต์
1.2.7 ผ่ำนผู้บริกำร
1.2.8 หนังสือรำยงำน
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2. จานวนข้อร้องเรียน ใน ปี งป.59 (แบ่งตามประเภท)
ระดับ ประเภท
พร. 001 NMD ด้ำนบุคลำกร
002 NMD ด้ำนกำรบริกำร
003 NMD ด้ำนทุจริต
004 NMD ด้ำนสิทธิกำลังพล
005 NMD ด้ำนอื่นๆ
รพ. ด้ำนงำนกำรแพทย์ทำงคลินิก
(Clinical)

ด้ำนงำนบริกำรกำรแพทย์ทั่วไป
(Nonclinical)

จานวน
5
9
2
2
168

330

หมายเหตุ

รพ.ปก.พร.
138
รพ.สก.พร.
2
รพ.อำภำกรฯ
14
รพ.ทร.กรุงเทพ พร. 14
รพ.ปก.พร.
238
รพ.สก.พร.
32
รพ.อำภำกรฯ
17
รพ.ทร.กรุงเทพ พร. 43

3.การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน ปี งป.59 ในระดับ พร.
ประเด็น

1.ด้านบุคลากร
2.ด้านการบริการ

3.ด้านการทุจริต
4.ด้านสิทธิกาลังพล
5.อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ยุติโดยหน่วยงาน(นับตัง้ แต่รับเรื่องถึงยุติเรื่อง)
ภายใน
15 วันทา
30 วันทา
มากกว่า 60 อยู่ระหว่าง รวม(เรื่อง) ระบุเหตุผล กรณีไม่
15 วันทา การถึง 30 การถึง 60 วันทาการ ดาเนินการ
สามารถดาเนินการ
การ
วันทาการ วันทาการ (เรื่อง)
(เรื่อง)
ให้แล้วเสร็จใน 30
(เรื่อง)
(เรื่อง)
(เรื่อง)
วันทาการ
1
1
2
1
5
3
5
1
9
ใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
1
1
2
2
2
ใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
2
4
7
4
1
18
10

4.จานวนข้อร้องเรียนของ พร.แบ่งตามระดับความรุนแรง
ระดับ
1
2
3
4
5
รวม

จานวน (เรื่อง)
10
8
18

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน
-

ควำมไม่เข้ำใจในขั้นตอนกระบวนกำรรักษำและกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
ขำดกำรสื่อสำรข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ
ควำมไม่เข้ำใจในด้ำนสิทธิกำลังพลของกำลังพล
กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดตำมสัญญำที่ระบุไว้
ควำมเข้ำใจผิดและกำรระบำยควำมรู้สึกผ่ำนทำงสื่อออนไลน์
จำนวนแพทย์ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ดาเนินการแล้ว
-

กำชับให้หน่วยงำนเห็นควำมสำคัญของกำรให้ข้อมูลและกำรสื่อสำรที่ชัดเจนถูกต้องแก่ผู้รับบริกำร
ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงด้ำนสิทธิกำลังพลให้แก่กำลังพลได้รับทรำบ
ตรวจสอบสัญญำโดยละเอียด และดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ที่ระบำยควำมรู้สึกผ่ำนสื่อออนไลน์และได้ระบุชื่อหน่วยงำน ส่งผลกระทบต่อ
ภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
- เพิ่มจำนวนแพทย์ให้เพียงพอต่อผู้รับบริกำร
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จานวนข้อร้องเรียนใน ปี งป.60
ข้อร้องเรียนใน ปี งป.60 รวมทั้งสิ้น 164 เรื่อง
1.ช่องทางและที่มาของข้อร้องเรียน
1.1 ระดับกรมแพทย์ทหารเรือ
1.1.1 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร. (สลก.ทร.)
1.1.2 เว็บไซต์ของ พร.
1.1.3 มีหนังสือถึง พร
1.2 ระดับโรงพยาบาล
1.2.1 กล่องรับฟังควำมคิดเห็น
1.2.2 โทรศัพท์
1.2.3 มำด้วยตนเอง
1.2.4 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
1.2.5 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร.
1.2.6 เว็บไซต์
1.2.7 ผ่ำนผู้บริกำร
1.2.8 หนังสือรำยงำน
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2. จานวนข้อร้องเรียน ใน ปี งป.60 (แบ่งตามประเภท)
ระดับ ประเภท
พร. 001 NMD ด้ำนบุคลำกร
002 NMD ด้ำนกำรบริกำร
003 NMD ด้ำนทุจริต
004 NMD ด้ำนสิทธิกำลังพล
005 NMD ด้ำนอื่นๆ
รพ. ด้ำนงำนกำรแพทย์ทำงคลินิก
(Clinical)

ด้ำนงำนบริกำรกำรแพทย์ทั่วไป
(Nonclinical)

จานวน
8
5
40

111

หมายเหตุ

รพ.ปก.พร.
18
รพ.สก.พร.
รพ.อำภำกรฯ
16
รพ.ทร.กรุงเทพ พร. 6
รพ.ปก.พร.
39
รพ.สก.พร.
16
รพ.อำภำกรฯ
17
รพ.ทร.กรุงเทพ พร. 39

3. การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน ปี งป.60 ในระดับ พร.
ประเด็น

1.ด้านบุคลากร
2.ด้านการบริการ

3.ด้านการทุจริต
4.ด้านสิทธิกาลังพล
5.อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ยุติโดยหน่วยงาน(นับตัง้ แต่รับเรื่องถึงยุติเรื่อง)
ภายใน
15 วันทา
30 วันทา
มากกว่า 60 อยู่ระหว่าง รวม(เรื่อง) ระบุเหตุผล กรณีไม่
15วันทา การถึง 30 การถึง 60 วันทาการ ดาเนินการ
สามารถดาเนินการ
การ
วันทาการ วันทาการ (เรื่อง)
(เรื่อง)
ให้แล้วเสร็จใน 30
(เรื่อง)
(เรื่อง)
(เรื่อง)
วันทาการ
1
2
2
3
8
ใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
1
2
1
1
5
ใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
1
3
3
2
4
13
13

4. ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
ระดับ
1
2
3
4
5
รวม

จานวน (เรื่อง)
10
3
13

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน
-

ขำดกำรสื่อสำรข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ
ควำมไม่เข้ำใจในขั้นตอนกระบวนกำรยุติธรรม
ควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
จำนวนแพทย์ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร
พฤติกรรมกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร
ขั้นตอนในกำรให้บริกำรซับซ้อน ทำให้ผู้รับบริกำรไม่เข้ำใจ
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรที่มีต่อ รพ.ฯ

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ดาเนินการแล้ว
-

กำรให้ข้อมูลและกำรสื่อสำรที่ชัดเจนของเจ้ำหน้ำที่กับผู้รับบริกำร
แนะนำให้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน
เพิ่มจำนวนแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้เพียงพอต่อผู้รับบริกำร
จัดอบรมทักษะกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (ESB)
ดำเนินกำรโครงกำร one lean one project เพื่อลดระยะเวลำกำรรอคอยของผู้รับบริกำร
จัดให้แต่ละหน่วยมี CRM ทำหน้ำที่ให้ข้อมูล/รับและแก้ไขปัญหำควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
ประจำหน่วย
- ผู้บริหำร implement กำรให้บริกำรโดยยึดหลัก smile hospital
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จานวนข้อร้องเรียนใน ปี งป.61 (ไตรมาส 1,2)
ข้อร้องเรียนใน ปี งป.61 (ไตรมำส 1,2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 154 เรื่อง
1.ช่องทางและที่มาของข้อร้องเรียน
1.1 ระดับกรมแพทย์ทหารเรือ
1.1.1 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร. (สลก.ทร.)
1.1.2 เว็บไซต์ของ พร.
1.1.3 มีหนังสือถึง พร.
1.1.4 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทร. (สลก.ทร.) ได้รับข้อมูลผ่ำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 1111
1.2 ระดับโรงพยาบาล
1.2.1 เว็บไซต์ พร.
1.2.2. หนังสือรำยงำน
1.2.3. ตู้รับควำมคิดเห็น
1.2.4. มำด้วยตนเอง
1.2.5. โทรแจ้ง
1.2.6. ผ่ำนผู้บริหำร
1.2.7. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทร.
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2. จานวนข้อร้องเรียน ใน ปี งป.61 ไตรมาส 1,2 (แบ่งตามประเภท)
ระดับ ประเภท
พร. 001 NMD ด้ำนบุคลำกร
002 NMD ด้ำนกำรบริกำร
003 NMD ด้ำนทุจริต
004 NMD ด้ำนสิทธิกำลังพล
005 NMD ด้ำนอื่นๆ
รพ. ด้ำนงำนกำรแพทย์ทำงคลินิก
(Clinical)

จานวน
4
1
51

หมายเหตุ

รพ.ปก.พร.
รพ.สก.พร.
รพ.อำภำกรฯ
รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
ด้ำนงำนบริกำรกำรแพทย์ทั่วไป 98
รพ.ปก.พร.
(Nonclinical)
รพ.สก.พร.
รพ.อำภำกรฯ
รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน ปี งป.61 (ไตรมาส 1,2 )
ประเด็น

1.ด้านบุคลากร
2.ด้านการบริการ

3.ด้านการทุจริต
4.ด้านสิทธิกาลังพล
5.อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

30
1
14
6
64
6
16
12

ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ยุติโดยหน่วยงาน(นับตัง้ แต่รับเรื่องถึงยุติเรื่อง)
ภายใน
15 วันทา
30 วันทา
มากกว่า 60 อยู่ระหว่าง รวม(เรื่อง) ระบุเหตุผล กรณีไม่
15 วันทา การถึง 30 การถึง 60 วันทาการ ดาเนินการ
สามารถดาเนินการ
การ
วันทาการ วันทาการ (เรื่อง)
(เรื่อง)
ให้แล้วเสร็จใน 30
(เรื่อง)
(เรื่อง)
(เรื่อง)
วันทาการ
1
3
4
ใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
1
1
ใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
1
4
5
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ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
ระดับ
1
2
3
4
5

จานวน (เรื่อง)
4
1
-

รวม

5

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน
- ขำดกำรสื่อสำรข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ
- พฤติกรรมกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ดาเนินการแล้ว
- ทบทวนพฤติกรรมบริกำรของบุคลำกรทุกคนตำมนโยบำย do – don’t policy ของหน่วย
- จัดทำแนวทำงกำรให้ข้อมูลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมำะสม ตรงตำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร ช่วยลดข้อขัดแย้ง และ ทำให้เกิดควำมพึงพอใจ
- หน่วยงำนได้ดำเนินกำรตักเตือนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับข้อร้องเรียน และติดตำมกำรประเมินพฤติกรรม
บริกำรทุก ๓ เดือน โดยห้ำมมีข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริกำรไม่เหมำะสมอีก
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ข้อร้องเรียนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมแพทย์ทหารเรือ ระดับ พร.
ประเด็น

ปี 58

ปี 59

ปี60

1.ด้ำนบุคลำกร
2.ด้ำนกำรบริกำร
3.ด้ำนกำรทุจริต
4.ด้ำนสิทธิกำลังพล
5.อื่นๆ
รวม

5
1
6

5
9
2
2
18

8
5
13

ปี61
(ไตรมาส 1,2)
4
1
5

สรุปข้อร้องเรียนปี งป.58-61
สรุปข้อร้องเรียนปี งป. 58-61
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ด้านบุคลากร

ด้านการบริการ

ด้านการทุจริต
ปี58

ปี59

ปี60
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ด้านสิทธิกาลังพล
ปี61

อื่นๆ

สรุปข้อร้องเรียน ระดับโรงพยาบาล ปี งป.58-61
ด้าน
Clinical
Nonclinical

ปี 58
28
428

ปี 59
168
330

ปี 60
40
111

ปี 61
51
98

สรุปข้อร้องเรียน ปี งป. 58-61
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Clinical

Nonclinical
ปี 58
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ปี 59

ปี 60

ปี 61

รวม
287
967

ตัวอย่างข้อร้องเรียนและการจัดการ (ปี งป.60 – 61)
กรณีเคสที่ 1 สูญเสียอวัยวะแขนขวา : สิทธิบานาญกทม. (ตสก.)
ประวัติข้อร้องเรียน : ผู้ป่วยหญิงไทยอำยุ 76 ปี มำรับกำรรักษำที่ห้องตรวจโรคประกันสังคมและประกันสุขภำพ (รวมตรวจ GP)
ด้วยอำกำรวิงเวียนศีรษะ ได้รับคำสั่งจำกแพทย์ให้พยำบำลฉีดยำ Dramamine เข้ำหลอดเลือดดำ 1 amp. ขณะเดินยำผู้ป่วย
ร้องว่ำปวดแขนมำก หลังฉีดเสร็จกลับบ้ำน บ่ำยกลับมำหำแพทย์อีกครั้งเนื่องจำกยังปวดแขนขวำมำกอยู่ แพทย์ให้ยำแก้ปวดและ
ยำนอนหลับให้กลับบ้ำน รุ่งขึ้นมำ รพ.ฯ อีกครั้ง เนื่องจำกปวดจนนอนหลับไม่ได้ แพทย์บอกไม่เป็นอะไร ให้กลับบ้ำน วันที่ 3
ญำติเห็นแขนคุณป้ำเริ่มดำตั้งแต่ข้อศอกถึงปลำยมือ ปลำยนิ้วขยับไม่ได้จึงพำผู้ป่วยไป รพ.ธรรมศำสตร์รังสิต (ชื่อเดิม) ได้รับให้
เข้ำรับป่วยและต้องผ่ำตัดเส้นเลือดรวม 4 ครั้ง สุดท้ำยแพทย์ลงควำมเห็นให้ตัดแขนขวำเหนือศอก เนื่องจำกแดงอุดตันเฉียบพลัน
(Arterial occlusion)
ประเด็น - ได้รับข้อร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ และพยำบำลประชำสัมพันธ์รับเรื่องไว้และบันทึกลงในใบแสดงควำมคิดเห็น / ข้อ
ร้องเรียน
- หลังจำกโทรศัพท์ ญำติผู้ป่วยจะมำร้องเรียนพร้อมทนำยควำม เพื่อขอยื่นหนังสือถึง ผอ.รพ.ฯ เรื่อง “ขอกล่ำวโทษ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์” และขอคำอธิบำยในสิ่งที่ข้องใจกำรรักษำรวมทั้งสิ้น 7 ข้อคำถำม ถือเป็นข้อร้องเรียน ระดับ Grade 5
- หลังจำกนั้นยังมีกำรติดต่อเพื่อขอคำอธิบำยประกอบควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหำย เป็นระยะๆ
- สุดท้ำยทำงทนำยควำมของผู้เสียหำย ได้พูดถึงค่ำช่วยเหลือกรณีผู้เสียหำยต้องเป็นผู้พิกำร
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
1. ศูนย์สันติวิธีฯ แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมกำรเจรจำไกล่เกลี่ย รวมถึงผู้บริหำรทรำบตำมลำดับ และนัดหมำยประชุม
ทบทวนเคสทำ Peer Review (แก้ไขเชิงระบบ)
2. ทีมเจรจำไกล่เกลี่ย เข้ำเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3. ประชุมร่วมกับแพทย์เฉพำะทำงหลอดเลือด เพื่อหำแนวทำงกำรตอบคำถำมตำมหนังสือที่ผู้ร้องขอมำ (ครั้งที่ 1)
4. ประชุมกำรหำแนวทำงกำรตอบคำถำม ฯ (ครั้งที่ 2)
4. ทีมเจรจำไกล่เกลี่ย ประชุมเรื่องกำรช่วยเหลือเยียวยำเคส (2 ครั้ง)
5. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ ดำเนินกำรช่วยเหลือเรื่องค่ำรักษำพยำบำลในส่วนที่เบิกไม่ได้จำก รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อลดผลกระทบต่อควำมรู้สึกและจิตใจของผู้ป่วยและญำติ และเกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อ รพ.ฯ
6. ดำเนินกำรช่วยประสำนกำรใส่แขนเทียม จำกสถำบันสิรินธร
7. ประชุมติดตำมเคสเป็นระยะ ๆ รวมนัดหมำยพบเจอผู้ป่วย / ญำติ-ทนำย ทั้งสิ้นประมำณ 5-6 ครั้ง
8. สุดท้ำย รพ.ฯ ได้ทำข้อตกลงมอบเงินเยียวยำค่ำดูแลและช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่ผู้ป่วย เกิดควำมพึงพอใจทั้งสองฝ่ำย และ
ยังคงสัมพันธภำพที่ดีต่อไป.
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ภาพประกอบกรณีเคสที่ 1
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กรณีเคสที่ 2 เสียชีวิตจากการมาให้ยาเคมีบาบัด Dose แรก : สิทธิประกันสุขภาพ
ประวัติข้อร้องเรียน : ผู้ป่วยหญิงไทยอำยุ 61 ปี มีประวัติรักษำ CA middle rectum stage 3 จำก รพ.พญำไท 3 ด้วยกำร
ผ่ำตัด LAR มำแล้ว ครั้งนี้ผู้ป่วยย้ำยมำรักำตำมสิทธิประกันสุขภำพ โดยรับป่วยเมื่อเดือน ก.พ.61 หลังจำกนั้นได้เริ่มรับกำรรักษำ
ด้วยวิธีกำรให้ยำเคมีบำบัดในวันรุ่งขึ้น ประเมินอำกำรหลังให้ยำเคมีบำบัดช่วงแรกไม่พบอำกำรผิดปกติ ในเวลำต่อมำผู้ป่วยเริ่มมี
อำกำรผิดปกติ คลื่นไส้อำเจียนมำก ทำนอะไรไม่ได้ มือสั่น อ่อนเพลีย ขณะพยำบำลมำทำหัตถกำรเจำะเลือด ผู้ป่วยมีอำกำรเกร็ง
ตำค้ำง เรียกไม่รู้สึกตัว ทีมแพทย์ช่วย CPR แต่ได้เสียชีวิตลงในเวลำต่อมำ
ประเด็น - ญำติบุตรชำย ไม่พึงพอใจที่มำรดำมำเพื่อรักษำให้เคมีบำบัด กลับต้องมำเสียชีวิตในเวลำอันรวดเร็วโดยไม่ได้คำดหวัง
แม้มิได้มีข้อร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร แต่เป็นอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงระดับสูง ( G-H-I) Grade 5
- พยำบำลหอผู้ป่วยที่ดูแลเคส เห็นปฏิกิริยำพฤติกรรมของบุตรชำยขณะพูดคุยกับแพทย์เจ้ำของไข้ถึงกำรเสียชีวิตของ
มำรดำ ว่ำกำลังโมโหกำหมัดแน่น เหมือนจะต้องกำรใช้กำปั้นต่อยแพทย์ แต่สุดท้ำยเก็บมือไว้ในเสื้อยืด
- ญำติตดิ ใจในกำรเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
1. หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ หอผู้ป่วยเขียนใบรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง ถึง สน.บริหำรควำมเสี่ยง
2. สน.บริหำรควำมเสี่ยง ฯ ส่งต่อข้อมูลถึง ศูนย์สันติวิธี ฯ เพื่อทรำบและดำเนินกำรหำวิธีป้องกันกำรร้องเรียนออกสื่อสังคมฯ
และเตรียมทำ Peer Review เพื่อป้องกันแก้ไขเชิงระบบ
3. ดำเนินกำรไปแสดงควำมเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียเสำหลักของครอบครัว โดยไปงำนศพและพูดคุยสังเกตุพฤติกรรม
ปฏิกิริยำของญำติ ๆ ผู้ป่วย
4. ศูนย์สันติวิธีฯ นำข้อมูลที่วิเครำะห์ได้ มำประเมิน และนำเข้ำทีมเจรจำไกล่เกลี่ย โดยมีผู้บริหำรรับทรำบ
5. ประสำนกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้เสียหำยจำกระบบบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขตำมมำตรำ 41 ของ สปสช. โดยศูนย์
สันติวิธี เป็นผู้ดำเนินกำรให้ญำติผู้ป่วย
6. อำนวยควำมสะดวกในกำรช่วยเกี่ยวกับกำรมำทำธุรกรรมยื่นประกันชีวิตให้ผู้เสียชีวิต
7. ประสำนกับ สปสช.กทม.เขต 13 และญำติผู้สูญเสียมำรับเงินช่วยเหลือเยียวยำ ซึ่งผ่ำนในคณะกรรมกำรฯ ของ สปสช. โดย
กำรประสำนเล่ำเรื่องรำวผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์นอกเหนือจำกกำรส่งประวัติกำรรักษำของผู้เสียชีวิตรำยนี้เพิ่มเติม
8. สุดท้ำยญำติผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยำจำก สปสช. จนจบกระบวนกำร
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