
 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะเปอร์  กลุ่มการพยาบาล (งานผู้ป่วยใน) โทร 0 7789 7016  ต่อ 126 
ที ่ รน 0033.311(รพช.2)/167        วันที่  18  เมษายน  2565                                                                                     
เรื่อง  รายงานการก ากับติดตามและสรุปผลการด าเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลกะเปอร์                  

                ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 64 – 31 มีนาคม 65 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                                                     
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์      
   

 เรื่องเดิม    
โรงพยาบาลกะเปอร์  เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน  

งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ดัชนี
ความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึง
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามท่ีกา
หนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไข
ปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริตพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่
สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล    

ข้อเท็จจริง  
โรงพยาบาลกะเปอร์ด าเนินบทบาทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ

ส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรม ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการ
ของ หน่วยงาน และยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการ ร้องเรียนของ
โรงพยาบาลกะเปอร ์ จ านวน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  

ช่องทางท่ี 1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่งานศูนย์คุณภาพรับข้อร้องเรียน  โรงพยาบาลกะเปอร์ 
ช่องทางท่ี 2 ร้องเรียนทางจดหมายงานศูนย์คุณภาพรับข้อร้องเรียน   โรงพยาบาลกะเปอร์                  

                       เลขที่ 159  ม.1 ต าบลกะเปอร์  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120  
ช่องทางท่ี 3 โทรศัพท์ 077 – 897222  

                     ช่องทางท่ี 4  กล่องรับความคิดเห็น  
                     ช่องทางท่ี 5 Web site  : www.กะเปอร์.com  
                     ช่องทางท่ี 6  Facebook : โรงพยาบาลกะเปอร์ KAPOE  Hospital 
  ช่องทางที่ 7 Link to QR- Code 

ข้อพิจารณา 
  โรงพยาบาลกะเปอร์  ได้ด าเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพและลดปัญหาเรื่องฟ้องร้องตามนโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงขอสรุปรับทราบการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
การเรื่องร้องเรียนทั่วไป /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา
ตั้งแต ่1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 31 มีนาคม  ๒๕๖53  ซ่ึงมีดังนี้ เรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป จ านวน 7 เรื่อง ได้ด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรียน โดยได้รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบซ่ึงได้แจ้งผ่านบอร์ดสรุปความพึงพอใจและเว็บไซต์ 



 
 
โรงพยาบาลกะเปอร์แล้ว ส่วนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลาตั้งแต่เรื่องร้องเรียน
ทั่วไป ปรากฏว่าไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 
  ผลการด าเนินงานการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 31 มีนาคม  ๒๕๖5  ดังนี้  

๑. ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น มีดังนี้ 

ล าดับ ช่องทาง จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1 ยื่นด้วยตนเอง /แบบประเมินความพึงพอใจ 29 100 
2 ร้องเรียนทางจดหมาย  0 0 
3 ทางโทรศัพท์077 -897222 0 0 
4 กล่องรับความคิดเห็น 0 0 
5 Web site  : www.กะเปอร์.com 0 0 
6 Facebook :  โรงพยาบาลกะเปอร์KAPOE  Hospital 0 0 
7 Link to QR- Code 7 100 

รวม 36 100 
 

สรุปผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลกะเปอร์  
1. ข้อร้องเรียนทั่วไป 

ข้อร้องเรียนขั้นตอนการรับบริการของโรงพยาบาลกะเปอร์ 
1.การบริการทีจุ่ดตรวจโควิด ของ รพ.ไม่เป็นระบบ ไม่มีบัตรคิว ล่าช้า  คนมาตรวจน้อย แต่นั่งรอจ่ายยา ใช้เวลา
มากกว่า 1ชม.  ผู้มาตรวจโควิด ในช่วงเวลาบ่ายโมง ประมาณ 10คน รอตรวจ และนั่งรอรับยา ตั้งแต่ 13.00- 14.18 
น.ก็ยังไม่ได้รับยา 
2.มคีวามสะอาดของอาคารสถานที่ 
3.อยากให้โรงพยาบาลกะเปอร์ท างานให้เร็วกว่านี้ 
4.พยาบาลควรใช้ค าพูดที่ดี และให้ค าแนะน าในการรับบริการให้ชัดเจน การเรียกชื่อควรระบุช่องเข้ารับบริการด้วย 
เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนว่าจะเข้ารับบริการช่องใด 
5.ช่วยเรียงล าดับความเจ็บป่วยให้มากกว่านี้ นี้อะไรคนเจ็บรุนแรงยังต้องรอคิวนานมาก ไม่มีมาเช็คอาการอะไรเลย มั่ว
แต่พูดคุย 
6.อยากให้มีการแนะน าขั้นตอนการรับบริการ และขั้นตอนการวัดความดัน  
7.บางครั้ง ไม่มีปากกา กระดาษ  จ าไม่ทัน ตัวเลขหน้าจอเครื่องวัดความดันแสดงในเวลาอันสั้น จ าไม่ทัน 
8.การ run คิว เรียก 3 ครั้งไม่มา ไปตลาด ให้เรียกคิวต่อไปยังไง ดูตามความจ าเป็น เช่นไปตลาด 

* ความรู้สึกต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรในการรับบริการ 
1. • แพทย์ – พฤติกรรมบริการดี การตรวจดีไม่มีปัญหา 
2. • พยาบาล – พฤติกรรมบริการดี บริการดี พูดจาดี ไม่มีปัญหา 
3. • เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ -พฤติกรรมบริการดี บริการดี พูดจาดี ไม่มีปัญหา 

*ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
     1.ห้องน้ าสะอาด ,สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ,สถานที่สะอาด 

  2.บางครั้งแก้วน้ าไม่มี ตรงจุดน้ าดื่ม 
 



 
.การด าเนินการพัฒนาปรับระบบดังนี้ 
1. โรงพยาบาลได้ปรับปรุงทาสีโรงพยาบาลใหม่ทั้งโรงพยาบาล และปรับปรุง OPD และหน่วยงาน ERกิจกรรม 5 ส.
ทุกวันศุกร์และ Big cleaning เดือนล่ะ  1 ครั้ง 
 2 ปรับระบบในการให้บริการ โดยเพิ่มและจุดบริการ คัดกรองโรค Covid 19 เป็น One stop service ออกไปจาก 
Clinic ARI เพ่ือลดเวลารอคอยและเพ่ิมการบริการ 
 3 บางวันคลินิกบริการเจ้าหน้าที่ติดประชุมและได้ชี้แจงให้ผู้รับริการรับทราบ 
 4 ได้มีการปรับระบบบริการโดยจัดให้มี ระบบ Smart Hos ในการตรวจสอบสิทธิ์บริการและการให้บริการเพ่ือคัด
แยก Clinic บริการ และจัดท าป้ายชื่อหน่วยงานติดที่หน้าหน่วยบริการให้ชัดเจนมีทั้งภาษาไทยและภาษาพม่า 
 5 ปรับคิวห้องตรวจเลือดใช้คิวเดียวกับคิวรับบริการ ยกเลิกการกดบัตรคิวที่ห้องตรวจเลือด 
6 การแจ้งผู้รับบริการทุกครั้งที่แพทย์  เหลือ 2 หรือ 1 ท่าน 
7 จัดให้มีพยาบาลคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นในการให้บริการที่รวดเร็ว 
 8 เพ่ิมความมั่นใจกรณีใส่ข้อร้องเรียนในตู้รับฟังคิดเห็น  การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และเพ่ิมช่องทางในการแสดง 
ความคิดเห็น ความพึงพอใจผ่าน QR  Code ทุกจุดบริการในโรงพยาบาล 
9 ปรับเพิ่มสถานที่จอดรถยนต์ไปตรงสนามหญ้าใกล้ที่จอดรถเดิม  ส่วนที่จอดรถจักรยานยนต์รอปรับปรุง 
 
พบว่า มีประชาชน ส่งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ผ่านแบบประเมินตนเอง ช่องทางการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ของโรงพยาบาลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์ จ านวน 26 ใบ เป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ
ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความไมโ่ปร่งใส 
 

๒.ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอความคิดเห็น    ดังนี้ 

ล าดับ ประเภท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1 การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 0 0 
2 การบริหารงานทั่วไป 0 0 
3 การบริหารงานบุคคล 0 0 
4 การบริหารงานพัสดุ 0 0 
5 ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง 0 0 
6 คุณภาพการให้บริการ 0 0 
7 วินัยข้าราชการ 0 0 
8 สิ่งแวดล้อม 0 0 
9 การจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 

รวม 0 0 
พบว่า ไม่มีประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
ปัญหาอุปสรรค  
๑. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน  

พบว่า เรื่องร้องเรียนบางกรณีใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
๒.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวินัย คุณธรรม และจริยธรรมค่อนข้าง

น้อย   
 



 
 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

     1  เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรรีบเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยา เพ่ือลดข้อขัดแย้งและลด
การร้องเรียน  พร้อมทั้งด าเนินการเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือยุติเรื่องโดยเร็ว     
   2  การพัฒนาระบบบริการ  ควรให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี Service Mind ในการ ให้บริการ  มีการ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการเป็นระยะ และควรจัดสถานที่เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย แก่ผู้รับบริการ รวมทั้ง
ดูแลความสะอาดด้วย 

    3  ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม    

   4  มีการเปิดตู้รับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการทุกวันเมื่อมีจดหมายข้อร้องเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข ลด
ข้อขัดแย้งที่เกดิขึ้น และเพ่ือ ป้องกันการเกิดซ้ า 

 

ข้อเสนอ   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. รับทราบผลการก ากับติดตามและสรุปผลการด าเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลกะเปอร์  
     ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 31 มีนาคม  ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. อนุญาตให้น ารายงานผลฯ ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะเปอร์ 
3. อนุญาตให้น าสรุปผลการด าเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลกะเปอร์  คู่มือปฏิบัติงานการรับ

เรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะเปอร์ 

  

                                  

                       ( นางวิลาวัลย์     พลเดช ) 
                                                                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
            ผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 
 
     รับทราบ 
  อนุญาตตามข้อ 2 และข้อ 3 

 ไม่อนุญาต 
  

 
                (นางสาวกุลทรัพย์    ศรีจันทร์ทัพ ) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 

 

 


