
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  โทร ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๘๙                 
ท่ีสป ๐๐๓3.๓๐๑/ วันท่ี 23 สิงหาคม  2565 
เรื่องขอรายงานผลและอนุมัติเผยแพร่การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 
ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประเด็นหน่วยงาน
มีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนด้านการบริการรอบ 6 เดือนรอบ 6 เดือน ( 
1 ตุลาคม – 30 มีนาคม 2565 )ประจำปีงบประมาณ 2565   เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เปน็ปจัจบุันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ด้านความโปรง่ใสประเด็นการจัดการเรื่องร้องเรียน และการเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วน
ร่วมของผู้มารบับริการ 

 คณะกรรมการไกล่เกลี่ย จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านการ
บริการรอบ 6 เดือน ( 1 เมษายน – 15 สิงหาคม 2565 ) ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยการดำเนินการ เกี่ยวกับการการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน และบันทึก
ข้อความรายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์หน่วยงาน  
   

 

 
  (นางสาวธรณัส พราหมณี) 

  นายแพทย์ชำนาญการ 
  ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรบัเรื่องร้องเรียน 

 
 
 

                

 

 

 

 

 

 
 



สรุปรายงานสถิติรอบ 6 เดือนย้อนหลัง  เริ่ม 1เม.ย.- 15.ส.ค.2565 
การวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

 
  จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา 
แยกวิเคราะห์รายด้านได้ดังนี ้
-ด้านระบบบริการ 7 เรื่อง 
-ด้านพฤติกรรมบริการ 6 เรื่อง 
-ด้านการรักษาพยาบาล 4 เรื่อง 
-ด้านสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง 
  จะเห็นว่า นอกจากด้านพฤติกรรมบริการซึ่งมักพบในไตรมาสก่อนๆแล้วพบว่ามีด้านระบบบริการ
มากขึ้นรวมถึง ข้อร้องเรียนดา้นการรักษาพยาบาล และข้อร้องเรียนเชิงเสนอแนะดา้นสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 

แยกวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข แยกรายด้านดังนี้ 
• ด้านระบบบริการ 

ปัญหาและอุปสรรค มักเกิดจากการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด นำมาซึ่งการ
ร้องเรียน 

แนวทางแก้ไข ทุกหน่วยงาน ทั้งที่มีการรอ้งเรียนและไมม่ี ควรมีการช้ีแจงและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ต่อ
ผู้รบับริการมากขึ้น เพ่อใหเ้กิดความเข้าใจกันทัง้ผู้ให้บริการและผู้รบับริการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัย
หน่วยงานตน 

• ด้านพฤติกรรมบริการ 

ปัญหาอุปสรรค มักเกิดจาก ตัวบุคคล พฤติกรรมส่วนตัว และจิตบริการสาธารณะ ความเหน็ดเหนือ่ยจากภาระ
งาน 
แนวทางแก้ไข ทุกหน่วยงาน ควรปรบัพฤติกรรมของเจ้าหนา้ที่ตนให้เหมาะสมโดยเน้นการมีจิตการบริการที่ด ี
ทั้งนี้ในรปูแบบรวมของโรงพยาบาลควรจัดให้มีการอบรมเรือ่ง service mind เป็นประจำทุกปี เน้นการช่ืนชม
แทนการติเตียน 

• ด้านการรักษาพยาบาล 

ปัญหาอุปสรรค มักเกิดจากภาระงานทีม่าก พร้อมทั้งจำกัดดว้ยอัตรากำลงับุคลากร รวมถึงความไมพ่ร้อมในการ
ให้การรักษา 
แนวทางแก้ไข เชิงระบบ ควรกำหนดอัตรากำลงับุคลากรในเหมาะสมกบัภาระงาน เพื่อใหเ้กิดความพรอ้มใน
การให้การรกัษาทั้งผู้ใหบ้ริการและทีมงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
และควรให้มกีารอบรม ประชุม เพิ่มพูนทักษะความรู้ให้ทันสมัยในการใหก้ารรักษาตามมาตรฐานการ
รักษาพยาบาล 

• ด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาอุปสรรค มักเกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและสถานที่ 
แนวทางแก้ไข ควรนำข้อร้องเรียนเชิงเสนอแนะมาพฒันา ปรับปรุงโดยประสานงานกับทีมสิ่งแวดล้อม 
เพื่อใหเ้ป็นตามนโยบาย โรงพยาบาลน่าอยู่(Happy Work place) 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ตอบกลับภายใน 15 วัน) 

เลขรบัเรื่อง 64-03139 ลงวันที่ 6 ต.ค.64 ส่วนราชการ รพ.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

วัน เดือน ปี รับเรื่อง  6 ต.ค.2564 วัน เดือน ปี รายงาน  27 ต.ค. 2564 

เรื่อง ตอบข้อรอ้งเรียน เรื่องระบบบริการ ออกเอกสารแจง้ผลการตรวจร่างกาย ล่าช้า 

เรียน นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดสมุทรปราการ 

อ้างถึง สำเนาหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0032.008/201 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 

ประเด็นปญัหา 

1.ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ เรื่องการออกเอกสารแจ้งผลการตรวจร่างกายล่าช้า 

การแก้ไข  

2. มีการปรับปรงุระบบการรอเอกสารแจง้ผลการตรวจร่างกายดังนี้ 
1. ระบบการรับ – สง่เอกสารจากสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ – งานธุรการ – ห้อง Lab และ งานเวช

สถิติให้มีความรวดเร็วข้ึน โดยให้มรีะบบบันทกึการรับ และสง่เอกสารที่ชัดเจน เพื่อใหง้่ายต่อการ
ตรวจสอบ 

2. ปรับระบบการเขียนเอกสารแทน ในกรณีที่แพทยเ์จ้าของไข้ยายออกจาก รพ.บางบ่อ โดยให้งานเวช
สถิติรายงานแพทย์เจ้าของไข้ทางโทรศัพท์ เพื่อขออนญุาตให้แพทย์ท่านอื่นเขียนเอกสารแทน แต่แพทย์
เจ้าของไข้ต้องไปข้ึนศาล เพื่อพจิารณาไต่สวนคดีเอง ซึ่งถ้าแพทย์เจ้าของไข้ต้องการเขียนเอกสารด้วย
ตนเอง ก็จะสง่เอกสารไปให้แพทย์เจ้าของไข้ โดยการส่งทางไปรษณีย์  

ผู้ประสานงาน ทพญ.ชุลีพร เผ่าน่ิมมงคล โทร 02-3381193 ต่อ 115,116 

ผู้รายงาน พญ.ธรณัส พราหมณี ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ประธาน
คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยและรบัเรื่องร้องเรียน 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 



 
ช่ือกลุม่งาน:งานเจรจาไกลเ่กลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
วัน/เดือน/ปี :15 สิงหาคม  2565   
หัวข้อ:1.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน  (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
         2. บันทึกข้อความรายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

............................................................................................................................. ......................................... 
Linkภายนอก:URL ที่ http://www.bangbohos.go.th 
หมายเหต:ุ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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....................................................................................... ................................................................................ 

 
ผู้รบัผดิชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัตริับรอง 

 
 

 

ลงช่ือ นางกฤตพร อยู่ศร ี ลงช่ือ นางสาวธรณัส พราหมณ ี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ 

(ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ย) 
วันที่15 สิงหาคม   2565   วันที่15 สิงหาคม   2565   

  
ผู้รบัผดิชอบการนำข้อมลูข้ึนเผยแพร ่

ลงช่ือ วสุ กอบสุขวโรชา 
(นายวสุ กอบสุขวโรชา) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่15 สิงหาคม   2565   
 

 

http://www.bangbohos.com/

