I-3 การมุ่งเน้ นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ความพึงพอใจ
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย 2553 2554 2555 2556 2557
ความพึงพอใจโดยรวมของผูป้ ่ วยนอก
≥80% 85.73 83.92 82.43 80.50 94.71
ความพึงพอใจโดยรวมของผูป้ ่ วยใน
≥80% 85.26 82.46 83.09 74.83 90.50
ข้อร้องเรี ยนได้รับการตอบสนองในเวลาที่
100%
100
100
100
100
100
กาหนด
จานวนข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย
≤10 ครั้ง
3
4
4
5
4
บริบท:
ส่ วนการตลาดทีส่ าคัญ:
กลุ่มผู้รับบริการทีส่ าคัญ(ระบุความต้ องการสาคัญของผู้รับบริการแต่ ละกลุ่มในวงเล็บ)
1.ผู้ป่วยและญาติ
 การเข้าถึ งบริ การ ( การได้รับทราบข้อมูลเรื่ องโรค แผนการรักษา ภาวะแทรกซ้อ น การป้ องกัน
สิ ทธิ การรักษา การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจรับการรักษาโรคที่เป็ นอยู่ )
 บุคลากรมีเพียงพอ ระบบบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว เสมอภาค (การรอคอย ระบบนัดตรวจติดตาม)
 พฤติกรรมบริ การที่ดี เอาใจใส่ เอื้ออาทร (ไม่เลือกปฏิบตั ิ)
 อาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ( ห้องน้ าสะอาด การคัดแยกขยะ น้ าทิ้งจากบ่อ
บาบัด )
2.กลุ่มเจ้ าหน้ าที่ (สถานที่ทางานปลอดภัย มีเครื่ องมืออุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน ขวัญกาลังใจ )
ผู้รับผลงานอืน่ ๆ (และความต้ องการสาคัญ):
 รพสต.ในเครื อข่าย (การสนับสนุนด้านวิชาการ การประสานงาน ระบบส่ งต่อ )
 องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ( การติดต่อประสานงานที่ดี พฤติกรรมบริ การ
ที่ดี )
 ชุมชน (ความปลอดภัยของ ขยะ, น้ าทิ้ง )
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
 บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมแสง (การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี การป้ องกันความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน )
 สสจ./ สปสช.(ระบบข้อมูล รายงาน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา )

กระบวนการ:
ความรู้ เกีย่ วกับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
วิธีการรับฟังข้ อคิดเห็นและความต้ องการ:
 ใช้วธิ ีการเขียนในแบบประเมินความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
 จากทางวาจา ณ จุดบริ การ และในชุมชน
วิธีการสร้ างความสั มพันธ์ กบั ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน :
 วิธีการพูดคุยขณะรับบริ การ
 สร้างจิตอาสาที่เป็ นตัวแทนของผูป้ ่ วย และอ.ส.ม.เป็ นสื่ อกลางในการสร้างความสัมพันธ์
 วิธีการส่ งตัวแทนเข้าร่ วมประชุมในเวทีของหมู่บา้ น และหัวหน้าส่ วนราชการ/ผูน้ าท้องถิ่น
ช่ องทางการค้ นหาข้ อมูล:
 ค้นหาข้อมูลทาง internet : http://chumsaenghospital.org
 ทางโทรศัพท์ 056-282268 , 056-282223
ช่ องทางการเข้ ารับบริการ:
 การเรี ยกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
 การนัดหมายทางโทรศัพท์
 การรับปรึ กษาทางโทรศัพท์/ ทาง Skype (ระหว่างแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพสต.)
ช่ องทางการร้ องเรียน:
 ร้องเรี ยนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารหรื อ ผ่านการประชุมหัวหน้าส่ วนราชการประจาเดือน
 ร้องเรี ยนผ่านทางตูร้ ับข้อร้องเรี ยนในโรงพยาบาล
 ร้องเรี ยนผ่านทาง web site ของโรงพยาบาล htt://chumsaenghospital.org
ผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะของคาร้ องเรียนและแนวโน้ ม:
 ลักษณะคาร้องเรี ยนแนวโน้มส่ วนใหญ่เป็ นในเรื่ องของ
1) พฤติกรรมบริ การ
2) ระยะเวลารอคอย
3) สิ่ งแวดล้อม / อาคารสถานที่
ข้ อมูลแสดงประสิ ทธิภาพในการจัดการกับคาร้ องเรียน:
 คณะกรรมการบริ หารได้มอบหมายให้ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรวบรวมข้อ
ร้องเรี ยนและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารทุกเดือน และหากมีขอ้ ร้องเรี ยนเร่ งด่วนให้เสนอ
ตรงต่อผูอ้ านวยการ

การประเมินความพึงพอใจ
ความครอบคลุมในการรับ prompt actionable feedback:
 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ มาประเมินและวิเคราะห์นาเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
จัดลาดับความสาคัญและปรับปรุ งแนวทางการดาเนินงานโดยพบว่าเรื่ อง ระยะเวลาการรอคอยเป็ น
เรื่ องที่ผปู้ ่ วยต้องการให้โรงพยาบาลพัฒนาและปรับปรุ งมากที่สุด
 รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากข้อร้องเรี ยนโดยข้อร้องเรี ยนมาจากทั้งผูร้ ับบริ การเขียนใบแสดงความ
คิดเห็น และอีกส่ วนมาจากการดักจับของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พร้อมตอบสนองอย่างเหมาะสม
และทันที
การเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมที่แสดงว่ าองค์ กรมีการมุ่งเน้ นผู้ป่วย / ผู้รับผลงานมากขึน้ :
 การจัดประชุมเพื่อทาความเข้าใจเรื่ องการเขียนรายงานความเสี่ ยงและวัตถุประสงค์ของการรายงาน
ความเสี่ ยงและอุบตั ิการณ์ต่างๆต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพงานและการ
บริ การ
 ให้ความสาคัญเรื่ องผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับและผูใ้ ห้บริ การ และมีการนาข้อมูลมา
ปรับปรุ ง
สิ ทธิผ้ ปู ่ วย
บทเรี ยนในการสร้ างความตระหนักให้ แก่ บุคลากร:
 การติดคาประกาศสิ ทธิของผูป้ ่ วยทุกจุดบริ การ
 ให้เจ้าหน้าที่ติดป้ ายชื่อประจาตัวทุกคนทุกครั้งขณะปฏิบตั ิงาน
บทเรี ยนในการคุ้มครองสิ ทธิผ้ ปู ่ วยที่เป็ นประเด็นสาคัญของ รพ.:
 การเปิ ดเผยผลเลือด เอช ไอ วี ผูม้ าตรวจสุ ขภาพ พบสามีผลเลือดเป็ นบวก เจ้าหน้าที่ ให้การ
ปรึ กษาถึงความจาเป็ นในการบอกผลเลือดต่อภรรยาเพื่อวางแผนในการดูแลรักษา
การป้ องกัน
ตนเอง และการแพร่ กระจายโรค การพิทกั ษ์สิทธิ์ คู่ครอง สิ่ งที่ปรากฏ ผูม้ ารับบริ การไม่ยนิ ยอม
เปิ ดเผยผลเลือด
บทเรี ยนในการคุ้มครองสิ ทธิผ้ ปู ่ วยระยะสุ ดท้ าย:
 งานผูป้ ่ วยในมีการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย (เตรี ยมตัวก่อนตาย) มีการจัดรู ปแบบ
การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายโดยญาติมีส่วนร่ วม วางแผนการดูแลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชี วติ อย่างสงบ ,
กรณี ผปู ้ ่ วยที่มีอาการแย่ลงและได้รับการรักษาจนถึงที่สุดแล้วไม่ดีข้ ึน
การช่วยฟื้ นคืนชีพจะ
สอบถามความสมัครใจต่อญาติหรื อผูป้ ่ วยทุกครั้งก่อนเข้าทาการรักษา
บทเรี ยนในการคุ้มครองสิ ทธิผ้ ปู ่ วยทีช่ ่ วยเหลือตนเองไม่ ได้ (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร):
 ที่แผนกผูป้ ่ วยนอกมีการอานวยความสะดวกต่อคนพิการ เด็ก และผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
โดยมีการลัดคิวการรอตรวจกับแพทย์ มีการออกใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองความพิการ
 มีบริ การรถส่ งตัวผูพ้ ิการที่ยากต่อการขนย้ายที่มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อส่ งกลับไปพัก

รักษาตัวที่บา้ นฟรี หากมีการร้องขอจากผูร้ ับบริ การ
 จัดทาห้องน้ าสาหรับผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุเพื่ออานวยความสะดวกและป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ
บทเรี ยนในการคุ้มครองสิ ทธิผ้ ปู ่ วยทีต่ ้ องแยกหรื อผูกยึด:
 มีการบอกเหตุผลความจาเป็ นในการผูกยึดหรื อต้องเข้าห้องแยกผูป้ ่ วยแก่ญาติ ก่อนดาเนินการทุก
ครั้ง
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
การปรับปรุ งการรับฟัง สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ ประเมินความพึงพอใจ ติดตามข้อมูลป้ อนกลับ
 มีการจัดทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการปรับปรุ งต่อข้อร้องเรี ยน
การปรับปรุ งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ ทธิผ้ ปู ่ วย
 มีการใช้แบบฟอร์มการให้ขอ้ มูล และยินยอมรับการรักษาโดยมีการเซ็นรับทราบข้อมูลของ
ผูป้ ่ วยและญาติ
มาตรฐาน
11. การรับฟัง/เรี ยนรู้ความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การแต่ละกลุ่ม
12. การสร้างความสัมพันธ์ ช่อง
ทางการติดต่อ การจัดการคา
ร้องเรี ยน

13. การประเมินความพึงพอใจ การ
รับข้อมูลป้ อนกลับ การนามา
ปรับปรุ ง
14. การคุม้ ครองสิ ทธิผปู้ ่ วย
โดยทัว่ ไป
15. การคุม้ ครองสิ ทธิผปู้ ่ วยที่มีความ
ต้องการเฉพาะ (เด็ก ผูพ้ ิการ
ผูส้ ู งอายุ การแยก/ผูกยึด)

Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
3.0  ปรับวิธีการรับฟังที่เหมาะสมสาหรับผูร้ ับผลงานแต่
ละกลุ่มเพิ่มการรับฟังผูร้ ับผลงาน
3.5

3.0

 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ชุมชนผ่านผูน้ าฯ/อสม./อปท./
ผูน้ าทางศาสนา และผูท้ ี่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ
โดยให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
 เพิม่ ช่องทางการติดต่อผ่าน Internet และจุด
ประชาสัมพันธ์
 นาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก และนากลับมาพัฒนา
ปรับปรุ งให้เป็ นรู ปธรรม

3.0

 สร้างความตระหนักเรื่ องสิ ทธิผปู้ ่ วยในบุคลากรทุกระดับ

3.0

 วางแนวทางการคุม้ ครองสิ ทธิผปู้ ่ วยระยะสุ ดท้ายให้ได้รับ
การดูแลอย่างสมศักดิ์ศรี สอดคล้องกับความเชื่อส่ วน
บุคคล

