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01/05/2562 I-3 ผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน 

i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-2] 

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ คณุค่า การคงอยู ่

การแนะน า การสร้างความสัมพันธ ์

ขอ้มลู/ตวัชีว้ดั เปา้หมา

ย 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

(ม.ีค.) 

ความพึงพอใจโดยรว

มของผู้ป่วยนอก 

80 % 81 79 83 79.4

1 

83 88.18 

ความพึงพอใจโดยรว

มของผู้ป่วยใน 

80 % 80.0

7 

80.0

7 

83.3

2 

85.6

4 

90.4

9 

89.32 

ระยะเวลารอคอยบรกิ

ารรวมทุกจุดบริการ 

ผู้ป่วยนอก 

(ไม่รวมเวลารับยา)  

<90 

นาที 

73 74 86.5 105.

31 

97.9

2 

128 

ii. บรบิท 

ส่วนการตลาดที่ส าคัญ: 

1. ประชาชนผูม้ีสิทธ ิUC, เบิกได,้ จ่ายตรง และประกันสังคม 

2. ประชาชนผู้ไร้สิทธิ และสถานะ 

กลุ่มผู้ป่วย/ผูร้บับรกิารที่ส าคัญ 

(ระบุความต้องการส าคัญของผู้รบับรกิารแตล่ะกลุ่มในวงเล็บ): 

 การจ าแนกผู้ป่วยตามพนัธกิจและรูปแบบบรกิาร แบ่งเป็น   

    1.  ผู้รบับริการสขุภาพดี (การให้สุขศกึษา การตรวจสุขภาพ 

และบริการส่งเสรมิสุขภาพ)  

    2.  ผู้ป่วยทั่วไป (การบรกิารการแพทย์ทัว่ไปและการแพทย์เฉพาะทาง)  

    3.  ผู้ปวยฉุกเฉิน (การเขา้ถึงบริการทีร่วดเร็ว 

การรักษาภาวะวกิฤติเพื่อรักษาชีวติและอวยัวะ)  

    4.  กลุม่โรคเรื้อรงั (มุง่การดูแลต่อเน่ืองและเสรมิพลังในการดแูลตนเอง)  

    5.  กลุม่โรคติดต่อและโรคระบาด (การควบคุมโรค การป้องกันและรักษา)  
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 การจ าแนกตามสิทธกิารรกัษาและความต้องการบริการ แบ่งเป็น  

    1.  สิทธิประกันสุขภาพถว้นหน้า (UC), สิทธิประกันสังคม, สิทธิ 

พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

(การให้บรกิารทกุมิตคิรอบคลมุการรกัษาตามศกัยภาพ 

บริการทีร่วดเร็วและมปีระสิทธภิาพเท่าเทียม)  

    2.  สิทธิข้าราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.), สิทธิเบิกได/้จ่ายตรง 

และสิทธิช าระเงิน (การอ านวยความสะดวกและช่องทางพิเศษ 

สร้างความประทับใจและกลับมารับบริการซ้ า)  

    3.  กลุม่ผูร้บับรกิารทีต่้องการการดแูลจ าเพาะ เช่น   

       -  ผู้สูงอายแุละผูพิ้การ (การดแูลโดยผูบ้รบิาล 

อารยสถาปัตย์และสิง่อ านวยความสะดวก)  

       -  เดก็และหญงิตัง้ครรภ์ (อ านวยความสะดวก รูปแบบกิจกรรมทีเ่ป็นมิตร 

สร้างช่องทางบรกิารทีร่วดเร็ว)  

       -  เจ้าหนา้ท่ี/อสม./หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้มีอปุการะคุณ 

(การอ านวยความสะดวกและช่องทางพิเศษ)  

ผู้รับผลงานอื่นๆ (และความต้องการส าคัญ): 

1. รพสต.ในเครือข่าย (การสนับสนุนด้านวชิาการและการประสานงาน 

ระบบส่งต่อข้อมลูและผู้ป่วย ) 

2. องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น สถาบันการศึกษา 

(การติดต่อประสานงานที่ดีพฤตกิรรมบริการท่ีดี ) 

3. ชุมชน 

(การคืนข้อมลู,ความปลอดภยัของขยะ,น้ าเสียลงสูชุ่มชนผ่านการตรวจสอบ 

) 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย: 

      1.  หน่วยงานตามสายบังคับบัญชา ได้แก่ กระทรวงสาธารณสขุ, 

เขตบรกิารสขุภาพท่ี 3, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

(การด าเนินงานตามนโยบาย 

ตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานตวัชีว้ัดถกูต้องตามก าหนด)  

      2.  ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.), 

ส านักงานประกันสังคม(สปส.), ส านักงานกองทุน สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) (การส่งขอ้มลูเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาลที่ถกูต้องและทันเวลา)  

      3.  ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

(ความร่วมมอืเครือขา่ย วชิาการ)  
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อ านวยความสะดวกดา้นบริการ) 

4. ประชาชนและชุมชน (การบรกิารทางการแพทย์ที่ดี 

บริการท่ีประทับใจและเป็นมติร) 

iii. กระบวนการ 

I-3.1 ก. การรับฟังผู้ปว่ย/ผู้รบัผลงาน 

(1) การรับฟังเสียงจากผู้ปว่ย/ผูร้ับผลงานอืน่ในปัจจุบนั 

ด้วยวิธทีี่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได:้ 

 การรับฟังความต้องการและความคาดหวัง: 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการ 

 แบบเป็นทางการ ได้แก่ ตู้แสดงความคิดเห็นประจ าหน่วยงาน, 

แบบประเมินความพงึพอใจ, รายงานความเสี่ยง 

และการตรวจเยีย่มจากภายนอก  

 การประชุมรับฟังความเห็นจาก อสม., หน่วยงานราชการ, 

การประชาคมและประชาพิจารณ์  

 แบบไมเ่ป็นทางการ เช่น ทางวาจาจากการพูดคุย, ข้อติชมจาก Facebook  

 ระบบรบัฟังความคดิเห็นผู้ป่วยแบบออนไลนข์องสถาบันรับรองคณุภาพสถา

นพยาบาล 

 จากการด าเนินงานพบว่า 

ตู้แสดงความคิดเห็นขาดการสะท้อนเน่ืองจากไม่มผีูดู้แลชัดเจนจงึก าหนด 

ผู้รบัผิดชอบให้เปิดด ูและรายงานความเส่ียงทุก 1 เดือน 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤตกิรรมการบรกิารของเจ้าหน้าท่ี 

ไดม้ีการสะท้อนกลับไปยังทีมที่เกีย่วข้องท าการตักเตือนและพูดคยุแนวทางการ

แก้ปัญหารว่มกัน 

 ขอ้ตชิมจาก Facebook มักมขีอ้ความท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร 

ไดก้ าหนดแนวทางการจัดการ เพ่ือลดปัญหาการฟ้องร้อง ร้องเรยีน  

 การรับฟังข้อมลูป้อนกลับหลังเข้ารับบริการ: 

ผู้ป่วยและญาติทีม่าเขา้รับบรกิารในโรงพยาบาลจะใช้แบบสอบถามในการส ารว

จ ความต้องการ ความพึงพอใจในแต่ละจุดของบริการ เช่น งานผู้ปว่ยนอก 

ผู้ป่วยใน งานห้องคลอด  
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01/05/2562 (2) การรับฟังเสียงจากผู้ปว่ย/ผูร้ับผลงานอืน่ในอนาคต: 

 การรับฟังเสียงผู้ป่วย/ญาติ มกีารพฒันาช่องทางเพิม่เติมโดยใช้ QR code, 

Link : https://pex.ha.or.    

I-3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ป่วย/ผูร้ับผลงาน 

(1) วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกลุม่ต่างๆ:  

 ส ารวจความเห็นผู้ป่วยนอกโดยการพูดคยุกบัผู้ป่วยหลังจากการตรวจและระหว่า

งรอรับยา 

 ส ารวจความเห็นผู้ป่วยในโดยใช้แบบสอบถามในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลเกิน 

2 วนั   

 จัดทีมเยี่ยมพิเศษในผูป้่วยทีก่ารไดร้ับบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 

หรือพบภาวะแทรกซ้อน 

เพ่ือรับฟังและลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 การสะท้อนกลับขอ้มลูประชาชนทัว่ไป และประชาชนในพื้นทีร่บัผิดชอบ 

รบัฟังความคดิเห็นผ่าน อสม. การออกเยี่ยมบา้นของเจ้าหน้าท่ี 

และการสมัภาษณผ์ู้มารับบรกิาร 

I-3.2 ก. การใชข้้อมลูเพ่ือก าหนดบริการและการอ านวยความสะดวก 

(1) การน าข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังมาก าหนดคุณลักษณะของบริการ:  

 การลดระยะเวลารอคอยบรกิาร โดยการลดขั้นตอนในการให้บรกิาร เช่น 

การสั่งตรวจตรวจทางห้องปฎิบัติการไวล้ว่งหน้า, 

การท าระบบนัดลว่งหน้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การปรับเวลาการตรวจของแพทย ์ 

 ลดความเส่ียงด้านพฤติกรรมบริการ มุ่งเน้นยึดผู้ปว่ยเป็นศูนยก์ลาง 

ให้บริการดุจญาติมติร โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมสรา้งการมีส่วนรว่มในองค์กร 

เช่น กจิกรรม OD, อบรมพฤติกรรมบรกิาร, กิจกรรม 5 ส  

(2) ช่องทางการค้นหาข้อมูล การเข้ารับบรกิาร และการรับการชว่ยเหลือ 

ท่ีจัดให้ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน: 

ช่องทางการค้นหาข้อมูล 

 การให้ข้อมลูทางสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Website โรงพยาบาล 

จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่นพบัประชาสัมพันธ์ 

และการสื่อสารผ่าน อสม. เจ้าหนา้ท่ีในรพ.และ รพ.สต.  

 การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์สายตรง 

หรือหนว่ยบรกิารในโรงพยาบาลโดยตรง 

การเขา้รับบริการ และการรับการช่วยเหลือ 

https://pex.ha.or/
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 ลดปัญหาความแออัดในการตรวจ 

ด้วยการแยกจุดบริการห้องบัตรตามหน่วยงานและคลินกิพเิศษ แก้ปัญหาความ 

สับสนจุดบรกิารผู้ป่วยนอก โดยก าหนดเกณฑ์การเข้ารับ บริการ OPD-ER 

และคลินิกพิเศษ        

 เพ่ิมการเข้าถึงบริการและอ านวยความสะดวก 

โดยจัดระบบแพทย์ปรกึษาและทีมหมอครอบครัว   ออกให้บริการทีร่พ.สต., 

หน่วยฟืน้ฟูและกายภาพบ าบัด, ทันตกรรมในโรงเรียนและศูนยเ์ดก็เลก็, 

ในรพ.สต. การตรวจจอประสาทตา และการให้ค าปรึกษาทาง Line เบ้ืองต้น 

เพ่ือลดการเดินทางมารบับรกิารโดยไมจ่ าเป็น   

 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการสิทธิเ์บิกได้/จ่ายตรง 

หน่วยงานทีต่้องการตรวจสขุภาพเป็นหมู่คณะ 

โดยประชาสมัพันธ์และจัดตั้งหน่วยบรกิารทัง้ในและนอกสถานที ่

(3) การก าหนดกลุ่มผูป้ว่ยที่จะให้ความส าคญั: 

 ผู้ป่วยนอก จ าแนกเป็น   

- ผู้ป่วยท่ัวไป มุง่เน้นกลุม่โรคเรื้อรงั เช่น DM, HT, CKD, COPD 

เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ ได้มกีารจัดท าแนวทางปฏิบัต ิ

และประเมินผลการปฎบิัติตามแนวทาง ( ผลสรุปตัวชี้วดัในส่วน Clinical 

Tracer Highlight) 

- ผู้ป่วยฉกุเฉิน และ Emergency Fast Track ไดแ้ก ่STEMI, Stroke, 

อุบัติเหตุ(Blunt Trauma/Multiple Trauma with Shock), Sepsis 

 ผู้ป่วยใน 10 อันดับโรคส าคัญ และโรคมุ้งเนน้ของโรงพยาบาล เชน่ Sepsis, 

Pneumonia, ไข้เลือดออก,PPH,Birth asphyxia  

 การดแูลต่อเน่ือง มุง่เน้นด้านส่งเสริม ป้องกนั ฟืน้ฟู และคุ้มครองผู้บรโิภค   

- การรักษาต่อเนือ่งและการฟื้นฟูสมรรถนะ เชน่ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 

ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ 

- การรักษาประคบัประคองและการรกัษาระยะสุดทา้ยเช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรงั 

มะเร็งระยะสุดท้าย 

- การเสริมพลังในชุมชน เช่น การดูแลด้านพัฒนาการ 

การดแูลผู้พิการและผูสู้งอายุ การเฝ้าระวังไข้เลือดออก  

I-3.2 ข. ความสัมพันธ์กับผู้ปว่ย/ผูร้ับผลงานอื่น 

(1) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน 

เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและเพ่ิมความผกูพัน:  
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 บริการเชิงรกุเพือ่เพิ่มโอกาสเข้าถึงบรกิารในพืน้ท่ีห่างไกล เช่น การเยี่ยมบา้น 

การจดัแพทยต์รวจรักษา ในรพ.สต.หนว่ยแพทย์เคลื่อนทีร่่วมกับอ าเภอ  

หน่วยบรกิารทันตกรรม ชว่ยเพ่ิมการเขา้ถึงบริการ 

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน รวมถึง 

การจดับรกิารตรวจสขุภาพเชิงรกุในส่วนราชการที่ไม่สามารถมารบับรกิารได ้

ท าให้มผีู้รบับริการสิทธิขา้ราชการ/อปท. 

เพ่ิมขึ้นน ามาซึ่งความร่วมมอืและรายได ้

 ลดความเส่ียงด้านพฤติกรรมบริการ โดยมีการฝกึอบรมเรื่องพฤตกิรรมบรกิาร 

กิจกรรมOD ท างานอย่างไรให้มีความสุข 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในการให้บรกิาร 

(2) การจดัการค าร้องเรยีน ผลการวิเคราะห์ลักษณะของค าร้องเรยีนและแนวโน้ม 

และการน าไปปรับปรุง: 

 สรุปผลรับเรื่องร้องเรียนในปี 2561 พบข้อรอ้งเรียนจ านวน 4 

เรื่องซึ่งเป็นบัตรแสดงความคิดเห็นที่ผู้มารับบริการยื่นผ่านตูร้ับเรือ่งร้องเรียน 

เรื่องที่ 1 แพทย์ไม่ไดต้รวจคนไข้ห้องพิเศษ แก้ไขโดย 

แจ้งแพทยผ์ูร้ับผิดชอบทราบเพ่ือให้แพทยต์รวจคนไขทุ้กราย เรื่องที่ 2 

รอตรวจนาน แก้ไขโดยองค์กรแพทย์ได้มีมตอิอกตรวจทีแ่ผนก 

ห้องตรวจโรคเวลา 09.00 

น.และให้แพทย์สลับไปตรวจเยี่ยมอาการผู้ปว่ยที่ตกึผูป้่วยใน เรื่องที่ 3 

เรื่องแซงควิ 

แก้ไขโดยอธิบายขั้นตอนการมารับบริการและมรีะบบการแจกบตัรคิว เรื่องที ่4 

สถานที่ท ากิจกรรมไมเ่หมาะสมกับผู้ปว่ยบางโรค แก้ไขโดย 

อธิบายให้ผู้รับบริการเข้าใจเกี่ยวกับสถานท่ีที่ท ากิจกรรม 

ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบเรือ่งร้องเรียนซ้ า 

นอกจากนีย้ังได้มีการแจ้งผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบผ่าน

ทางเวปไซด์โรงพยาบาล 

I-3.3 สิทธิผู้ป่วย 

ข(1) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร:  

 ก าหนดนโยบายการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ มแีนวทางปฏิบัต ิเช่น 

การให้ขอ้มลูด้านการรักษา การให้ขอ้มลูด้านสิทธิการรกัษา 

ตดิค าประกาศสิทธผิู้ป่วยที่มองเห็นชัดเจน 

 ให้เจ้าหน้าท่ีติดป้ายชือ่ประจ าตวัทกุคน ทกุครั้งขณะปฏบิัติงาน 

ก(1) ข(2)-(6) การคุ้มครองสิทธิผู้ปว่ยที่เป็นประเด็นส าคัญของ รพ.:  

 การปกปิดความลับในผู้ป่วย OSCC 
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ก าหนดแนวทางใหม่พยาบาลผู้ดูแลเพียงคนเดียวตั้งแต่เริม่รบับรกิาร 

จนถึงสิ้นสุดการรักษารวมทั้งกรณีออกไปเยีย่มบ้าน 

เพือ่การรกัษาความลบัของผู้ป่วย 

 การเจาะเลือดและการเปิดเผยผลเลือด HIV ผู้มาตรวจ 

จะต้องผ่านการให้ค าปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือด 

พบผู้ได้รับการตรวจมผีลเลือดบวก 

จะมีการให้ค าปรกึษาถึงความจ าเป็นในการบอกผลเลือดต่อภรรยา หรือสาม ี

เพ่ือวางแผนการดูแลรกัษา การป้องกันตนเอง และการแพรก่ระจายเชื้อโรค 

การพทิกัษ์สิทธ์ิคู่ครอง พบว่า ส่วนใหญ่คู่สามี ภรรยา จะยินยอมให้บอกผลเลือด    

ข(7) การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่เข้ารว่มงานวจิัยทางคลินิก:  

 ตามระเบียบแนวปฏิบตัิการคุ้มครองสิทธิผู้ปว่ยที่เข้าร่วมงานวิจยั  

ค การคุ้มครองสิทธิผูป้่วยที่มีความต้องการเฉพาะ:  

 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

การสร้างการมสว่นรว่มตัดสินใจของผู้ป่วยและครอบครวัเกี่ยวกับทางเลือกในก

ารรกัษา การปกปดิความลับ การชว่ยฟื้นคืนชีพ รวมถึงการปฏิเสธการรักษา 

เป็นส่ิงส าคญั โดยทีมจะเขา้ ไปร่วมวางแผนการดแูลรกัษา 

ประเมนิความพร้อมและให้ข้อมลูโดยค านึงถึงความเหมาะสมและการให้ก าลังใจ

ต่อผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยเดก็ จัดสิง่แวดลอ้มทีห่มาะสมและความปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยเดก็ 

ป้องกนัการพลดัตกหกล้ม และจดัหาของ เลน่เด็กในพืน้ท่ีบรกิาร 

 ผู้พิการและผู้สูงอาย ุได้จัดหาสิง่อ านวยความสะดวก เช่น 

ก าหนดสถานท่ีจอดรถ ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ ทางลาดเชื่อมต่ออาคาร 

ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ บรกิารเครื่องชว่ยเหลอื/รถเข็น/เปลนอน 

จัดจุดตรวจแยกเฉพาะเพื่อความรวดเรว็ในการเขา้ถึงบริการ 

 ผู้ป่วยที่ต้องแยกหรือผกูยึด ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการผกูมดั 

และจดัหาวัสดุอุปกรณท์ี่เหมาะสม ออกแบบผา้ที่ใชผ้กูยึดใหม่นี ้ใหญ่ขึน้ 

และมกีารรัดที่กระชบัเพื่อให้ผู้ป่วยไดร้บัความปลอดภัย 

ตลอดจนการให้ข้อมูลต่อทั้งผู้ปว่ย 

และญาติในการที่ต้องผูกมัดผู้ป่วยพื่อป้องกนัขอ้รอ้งเรยีนดา้นการละเมดิสิทธิผูป่้

วย 

 ในการแยกตรวจผูป้่วยเอดส์ และผู้ป่วยวณัโรค 

มีการให้ข้อมูลแกผู่้ป่วยและญาต ิในเรื่องสาเหตุที่ต้องแยกห้องตรวจ 

ท าให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ  

โดยการแยกห้องตรวจจะไม่มีความแตกตา่งจากผู้ปว่ยโรคทัว่ไป 

และไมม่ีการติดปา้ยระบุว่าเป็นคลินกิอะไร เพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปรบัทราบ 

เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีสายวชิาชีพของทางโรงพยาบาล 
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 ในผู้ป่วยวัณโรคทีต่้องอยูห้่องแยกโรค มกีารจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ไดแ้ก ่

กริ่งขอความช่วยเหลอื , อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ , ห้องแยกที่ได้มาตรฐาน 

(ผู้ดูแลต้องมีความรู้ และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ),มีการจัดท าคู่มอื / 

วิธีการปฏิบตัิที่ชดัเจน 

( การดแูลห้อง,การให้ค าแนะน า,การดูแลผูป้่วย,การใช้อุปกรณ์ปอ้งกัน) 

และมกีารตรวจเยีย่มผูป้่วยอย่างสม่ าเสมอ ชว่ยท าให้ผู้ปว่ยและผู้ดแูล 

ลดความวติกกังวล และมั่นใจว่าไดร้ับการชว่ยเหลือได้อย่างทันเวลา 

 การสร้างการมีสว่นรว่มของชุมชน  โดยให้ อสม. / 

ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ติดตามเยี่ยม  และช่วยเหลือผูป้่วยจิตเภท 

ที่ขาดยาขาดคนดแูล และถูกล่ามโซ ่โดยการไปออกตรวจผู้ปว่ยทีบ่้าน รว่มกบั 

รพสต.ในการเยี่ยมบา้น และส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ยเพ่ือรับยา 

และประสานกับชมุชนในการดแูลผู้ป่วยในชมุชน 

ท าให้ผู้ป่วยไดร้ับยาอย่างต่อเน่ือง สามารถช่วยเหลือตัวเองได ้

และปลดโซ่ตรวนได้ส าเร็จ ซึ่งชุมชนสามารถดูแลกันเองไดแ้ละยั่งยืน 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน S

co

re 

D

A

LI 

G

a

p 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

1. การรับฟัง/เรียนรู้ความต้องการ

และความคาดหวังของผู้รับบริก

ารแตล่ะกลุ่ม 

3 L  เพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเ

ห็น เช่นWebsite, QR code, 

Hotline  

 พัฒนาตามประเด็นขอ้เสนอแนะใ

ห้ครอบคลุม 

2. การประเมินความพึงพอใจและ

ความผกูพัน  
3 L  พัฒนาระบบการส ารวจความพงึ

พอใจให้ครอบคลุมผูบ้ริการทกุก

ลุ่ม 

 พัฒนาระบบการประเมินความพึง
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พอใจและความผูกพนัให้เป็นรูป

แบบออนไลน ์

3. การใช้ข้อมลูเพ่ือก าหนดบริกา

รและการอ านวยความสะดวก 
3 L  ทบทวนความต้องการและมกีารป

รับปปรุงบรกิารอย่างตอ่เนื่อง 

4. การสร้างความสัมพันธ์และจัดก

ารค าร้องเรียน 
3 L  พัฒนาระบบสารสนเทศในการรั

บข้อเสนอแนะท่ีเข้าถึงงา่ย 

 พัฒนาประสทิธิภาพการจัดการข้

อรอ้งเรียน 

5. การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย 3 L  พัฒนาความรู ้

และความตระหนกัต่อการคุ้มครอ

งสิทธิผู้ป่วยให้กับ 

บุคลากรทกุระดับ 

  


