
 
 ค าส่ังโรงพยาบาลกะเปอร์ 

ท่ี …85... / 2565 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการและข้อร้องเรียน ( ทีม SSD ) 

……………………………………………………. 
                    โรงพยาบาลกะเปอร์เป็นสถานท่ีให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล    
จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานบริการแก่ผู้มารับบริการท้ังหมด ของโรงพยาบาลกะเปอร์     เพื่อให้การบริการแก่ผู้มารับบริการท่ี
รวดเร็วได้มาตรฐานอย่างเสมอภาค  บนพื้นฐานสิทธิผู้ป่วย   มีความปลอดภัยและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ    
                     ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  โรงพยาบาลกะเปอร์จึงได้จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการพร้อมท้ังก าหนดนโยบายและบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลกะเปอร์        ประกอบด้วย  
1. แพทย์หญิงพิยดา ชุติพงศ์สถาพร    นายแพทย์ปฏิบัติการ              ประธานกรรมการ 
2. นายสมหทัย      ทางทอง          จพ.สาธารณสุขอาวุโส                  กรรมการ 
3. ทันตแพทย์จิรภาค จาตุรนต์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ                   กรรมการ 
4. นางสาวอังคณา  คลังแก้ว           เภสัชกรปฏิบัติการ           กรรมการ 

     6. นางสาววรวรรณ   จันทร์ปทิว นักวิชาการสาธารณสุข                    กรรมการ 
7. นายสุเชษฐ์       สงเดช        จพ.รังสีการแพทย์ช านาญงาน        กรรมการ 

     8. นางสาวจิรัชฌา  จันดี          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ 
9. นางสาวปริยาภรณ์  รัญตะเสวี นักกายภาพบ าบัด         กรรมการ 
10. นายพิทักษ์     วรรณลาวัณย์        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ         กรรมการ       
11. นางสาวสุพรรณี    พวงราช นักโภชนาการ                   กรรมการ 

          12. นางวรุณศิริ     เต่ียวสกุล            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                 กรรมการ 
    13. นางสาวดวงรัตน์  พลสินธ์           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                 กรรมการ 
    14. นางสาวชัชฎาภรณ์  อ่อนแก้ว       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                 กรรมการ   

      15 นางพัชรา       กองสุวรรณ    แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ                   กรรมการ  
     16. นายอธิวัฒน์ ทองพราว          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ         กรรมการ  

    17. นางวิลาวัลย์      พลเดช           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         กรรมการ 
    18. นางสาวเตชินี  ฉัตรพิชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวอรพรรณ์    สุดทอง          นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางดวงใจ  หละหมาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

นโยบาย 
มีระบบบริการแก่ผู้มารับบริการท่ีรวดเร็วได้มาตรฐานอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานสิทธิผู้ป่วย ผู้รับบริการพึงพอใจ 

               บทบาทหน้าที ่
เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยร่วมกัน  เป็นทีมท่ีร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพบริการ

แก่ผู้มารับบริการให้ดียิ่งขึ้น   มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
๑. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ, สร้างความเช่ือมัน่ศรัทธา, และ 

เพื่อใหไ้ด้รับ ความร่วมมือ 
2/2. มช่ีองทาง… 
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๒. มีช่องทางส าหรับใหผู้้ป่วย / ผู้รับผลงาน ค้นหาขอ้มูลขา่วสาร ข้อรับบริการ และเสนอข้อร้องเรียน.  
3. จัดท าข้อก าหนดท่ีพึงปฏิบัติส าหรับช่องทางการติดต่อแต่ละรูปแบบและสร้างความมั่นใจว่าข้อก าหนดดังกล่าว 

ได้รับการน าไปปฏิบัติโดยบคุลากรทุกคนและในทุกขัน้ตอนท่ีเกีย่วขอ้ง.  
4. มกีารแสดงถงึความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้ข้อมลูเกีย่วกับบูรการและคุณภาพบริการ 

   ๓. .  มีการประเมนิความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการ 
         ด าเนินงาน.  วิธีการวัดผลเหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วย / ผู้รับผลงานแต่ละกลุ่ม และได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ใน  
         การ น าไปปรับปรุง 
  ๔.  มกีารตดิตามผลหลังการเข้ารับบริการจากผู้ป่วย / ผู้รับผลงานทันที เพื่อใหไ้ด้รับข้อมูลปอ้นกลับเกี่ยวกับ 
       คุณภาพบรูการท่ีเปน็ประโยชน์ในการน าไปปรับปรุง. 

๕. จัดระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 
๖. ร่วมกันปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนางานระบบบริการให้มีคุณภาพ  ผู้รับบริการพึงพอใจ 
๗. ก าหนดแผนงานเพื่อรองรับการให้บริการผู้มารับบริการ 

 

กลไกการก าหนดแนวทางการสื่อสาร  การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา มีการก าหนดดังนี้ 
1. จัดประชุมสมาชิกทีมอย่างน้อย  1 เดือนต่อ  1  ครั้ง   (ทุกวันอังคารท่ี 4 ของเดือน ) หรือเมื่อมีวาระด่วนเกี่ยวกับ

ระบบบริการ 
2. มีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. จัดท ารายงานการประชุมเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ผ่านทางศูนย์พัฒนาคุณภาพ) 
4. เมื่อได้ท าการแก้ปัญหาท่ีพบให้น าข้อตกลงแจ้งจุดท่ีให้บริการส่วนนั้นเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  1  เมษายน  ๒๕65 
 

             

   
                           (นางสาวกุลทรัพย์     ศรีจันทร์ทัพ) 
                   นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 
 

 



วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียนโดยผ่าน 
ช่องทางผา่นระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/ 

ช่องทางกล่องรับความคิดเห็น/ Link to QR- Code 
 
 โรงพยาบาลมวีิธีการให้บุคคลภายนอกจะท าการรัองเรียนโดยผ่านช่องทางการ รับฟังข้อคิดเห็นและความ

ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายช่องทางทั้งเชิงรุกและเชิงรับ   ได้แก่   การค้นหาเชิงรุกและ 
เชิงรับ มีวิธีการ  ได้แก่ การโทรศัพท์ติดตามหลังการให้บริการ การพบปะอย่างไม่เป็นทางการของผู้บริหารกับส่วน
ราชการและผู้น าชุมชน การสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยการตอบแบบสอบถาม การพูดคุยกับ
ผู้รับบริการของบุคลากรทุกคน เพ่ือท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการด้วยตนเอง การรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการการประชุมผู้น าท้องถิ่น   ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตู้รับฟัง
ความคิดเห็นให้ทั่วถึงทุกโซนบริการ    จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่งานผู้ป่วยนอกท่ัวไปที่บริเวณแรกรับผู้รับบริการ 
web-site โรงพยาบาล จัดสถานที่  ส าหรับบุคลากรเพื่อรับเรื่องร้องเรียน รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการที่งาน
ผู้ป่วยนอกทั่วไป การบอกข่าวจากผู้มีอุปการคุณ และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลและ การรายงานจากนักข่าว
ในชุมชน การค้นหาเชิงรุก วิธีการที่ได้ผลดีที่สุด    ได้แก่ การพบปะอย่างไม่เป็นทางการของบริหารกับส่วนราชการ 
และผู้น าชุมชน การค้นหาเชิงรับ วิธีการที่ได้รับข้อเสนอแนะมากท่ีสุดคือ การเสนอแนะทางกล่องรับความคิดเห็น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กล่องรับความคิดเห็น 
- โทรศัพท์ : 077 – 89722 
- Web site  : www.กะเปอร์.com 
- Facebook :  โรงพยาบาลกะเปอร์KAPOE  Hospital 
- Link to QR- Code 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

  

  



 
เอกสาร/หลักฐานอ่ืนประกอบ  

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกะเปอร์ พ.ศ.2565         

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร์ 

 
หน่วยงาน:       ศูนย์คุณภาพ            

วัน/เดือน/ปี:    วันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2565        
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
รายละเอียดข้อมูล :  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
MOIT10.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เนต็ ผ่านระบบ
ไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีหน่วยงานก าหนดตามความเหมาะสม 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(นางสาวเตชินี  ฉัตรพิชัย) 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 วันที่  18  เมษายน พ.ศ. 2565 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

(นางวิลาวัลย์  พลเดช) 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

วันที่  18  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

              
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่  18  เมษายน พ.ศ. 2565 

 
 


