
โครงการเสวนารบัฟังความคิดเหน็ภาคประชาชน  

1. ชื่อโครงการ เสวนารบัฟังความคดิเหน็ภาคประชาชน  

2. ผูร้บัผิดชอบโครงการ นายอธปิ สตัยาอภธิาน นกัสงัคมสงเคราะหป์ฏบิตักิาร กลุ่มงานสงัคมสงเคราะห ์        
ทางการแพทย ์ โรงพยาบาลราชวถิ ี เบอรโ์ทรศพัท ์0 2354 8081  e-mail : tum_ats@hotmail.com 

3. หลกัการและเหตผุล 
 ในปัจจุบนัแนวคดิการบรหิารราชการที่ดตีามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวคดิที่
ได้รบัการยอมรบัและนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆเพิ่มมากขึ้น ประกอบกบันโยบายการให้
ความสาํคญักบัการมสี่วนร่วมของประชาชนตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปีพุทธศกัราช 2560 ซึง่ให้
มุง่เน้นใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการและตรวจสอบความโปร่งใส (Transparency) ของ
หน่วยงานภาครฐัเพิม่มากขึน้ เนื่องจากการมสี่วนร่วมจะช่วยให้เกดิการพฒันาระบบการให้บรกิารอย่างเป็น
ประโยชน์สงูสดุ ตรงตามความตอ้งการของประชาชนและบุคลากรในแต่ละหน่วยงานอยา่งแทจ้รงิ 

โรงพยาบาลราชวถิ ีเป็นหน่วยงานสงักดั กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ทําหน้าทีใ่หบ้รกิาร
ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ และป้องกนัโรค (PP&P) และตอบสนองความต้องการทางดา้นสาธารณสุขทัง้ในส่วน
ของผูป่้วยสทิธบิตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้า สทิธปิระกนัสงัคม สทิธขิา้ราชการ สทิธปิระกนัสุขภาพแรงงานต่าง
ดา้ว ฯลฯ ใหบ้รกิารผูป่้วยใน 120 ราย/วนั และผูป่้วยนอกประมาณ 4,400 ราย/วนั โดยมผีูใ้หบ้รกิารดา้นการ
รกัษาเพยีง 1,800 คน บุคลากรทุกคนมคีวามมุง่มัน่ และตัง้ใจในการใหบ้รกิารทีด่ ีตามมาตรฐานวชิาชพี ภายใต้
ขอ้จํากดัของจํานวนบุคลากร อาคาร สถานที ่และสิง่อํานวยสะดวกต่างๆ แมว้่าโรงพยาบาลจะเปิดช่องทางรบั
ฟังความคดิเหน็จากผู้ใช้บรกิารหลายช่องทาง เพื่อนําขอ้มูลมาปรบัปรุงระบบบรกิาร แต่ก็ยงัอาจไม่สามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารได้อย่างทัว่ถึงซึ่งอาจส่งผลทําให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความพงึพอใจ หรอื
ความไม่พงึพอใจขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ความศรทัธา และภาพลกัษณ์ที่มตี่อบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ ดว้ยเหตุดงักล่าวโรงพยาบาลจงึจะจาํเป็นตอ้งสรา้งความเขา้ใจและลดความขดัแยง้ที่
อาจจะเกดิขึน้ สรา้งทศันคตทิีเ่ป็นบวก ตลอดจนสง่ผลใหไ้ดร้บัความร่วมมอืจากผูใ้ชบ้รกิารซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรด์า้นบรหิารเป็นเลศิด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 
ปี (ดา้นสาธารณสขุ) และยทุธศาสตรท์ี ่4 ของโรงพยาบาลราชวถิ ี

 การเสวนารบัฟังความคิดเห็นภาคประชาชน จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริหารความสมัพันธ์
ระหว่างผูใ้ห้บรกิารและผูใ้ช้บรกิาร ในลกัษณะของการใช้เวทใีนการสื่อสารเพื่อรบัรูแ้ละเขา้ใจประเด็นปัญหา 
ช่วยกนัผลกัดนัให้เกดิขอ้สรุปในลกัษณะของแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ รวมทัง้ก่อให้เกดิเครอืข่ายความ
รว่มมอืกนัระหวา่งโรงพยาบาลและเครอืขา่ยภาคประชาชน อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื เนื่องจากการรบัฟัง
ความคดิเหน็จากผูใ้ช้บรกิาร จะช่วยยกระดบัการให้บรกิารของโรงพยาบาล โดยกระบวนการมสี่วนร่วมภาค
ประชาชน (People’s Audit) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะนําไปสูก่ารปรบัปรุงการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัความพงึพอใจ การไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมแสดงความคดิเหน็ สรา้งความรูส้กึการเป็น
เจ้าของในบรกิารที่ได้ร่วมกันกําหนดระหว่างผู้ให้บรกิาร และผู้ใช้บรกิารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Steak holder) 
นอกจากนี้ทัง้สองฝ่ายยงัได้มโีอกาสรบัรูข้อ้มูล สถานการณ์ ขอ้จํากดัของกนัและกนั เพราะบางครัง้ความพงึ
พอใจของผู้ใช้บรกิารที่เกดิจากความต้องการที่ไม่มทีี่สิ้นสุด อาจมสีาเหตุมาจากความไม่รู ้หรอืการสื่อสารที่
เข้าใจไม่ตรงกนักนัระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร ซึ่งจากการรายงานสถิติการรบัฟังความคดิเห็นภาค
ประชาชน พบวา่สถติขิองประเดน็การรอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ ดงัตาราง 
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สถติกิารรบัฟังความคดิเหน็ภาคประชาชน จากผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลราชวถิปีี พ.ศ.2556 -2562 
            ปีงบประมาณ 

    ประเดน็ 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ชมเชย 85 325 350 215 300 533 300 
เสนอแนะ 89 292 321 206 229 235 162 
รอ้งเรยีน 563 616 479 546 551 613 739 
รวม 737 1,233 1,150 967 1,080 1,381 1,201 

ทีม่า รายงานสถติกิารรบัฟังความคดิเหน็ภาคประชาชนปี 2562 
ทัง้นี้เนื่องจากทางโรงพยาบาลราชวถิีได้ดําเนินการจดัโครงการการเสวนารบัฟังความคิดเห็นภาค

ประชาชนขึน้อย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อเป็นอกีช่องทางหนึ่งในการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หบ้รกิารและ
ผูใ้ช้บรกิาร ในลกัษณะของการใช้เวทใีนการสื่อสารเพื่อรบัรูแ้ละเขา้ใจประเด็นปัญหา ช่วยกนัผลกัดนัให้เกดิ
ข้อสรุปในลกัษณะของแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทัง้ก่อให้เกิดเครอืข่ายความร่วมมือกันระหว่าง
โรงพยาบาลและเครอืขา่ยภาคประชาชน ซึง่ภายหลงัการจดัโครงการเสวนารบัฟังความคดิเหน็ทางคณะผูจ้ดัทาํ
โครงการ จะไดด้ําเนินการสรุปความคดิเหน็ในประเด็นต่างๆเสนอไปยงัคณะผูบ้รหิารของโรงพยาบาลเพื่อนํา
ขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาระบบบรกิาร การสื่อสาร แนวทางการปฏบิตังิาน พฤตกิรรมบรกิาร ฯลฯ และ
ร่วมกนัผลกัดนัให้เกดิขอ้สรุปในลกัษณะของแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น รวมทัง้ก่อให้เกดิเครอืข่ายความ
ร่วมมือกันภายในโรงพยาบาล อนัจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บรกิารและ
ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลต่อไป 
4. วตัถปุระสงค  ์

4.1 เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้สีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ต่อการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล 
 4.2 เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลในสถานการณ์ปัจจุบนัใหก้บั
ผูใ้ชบ้รกิาร 

4.3 เพื่อนําขอ้มลู ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าทบทวน ปรบัปรุง และพฒันาระบบบรกิารให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

 4.4 เพือ่ตอบสนองนโยบายในการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชบ้รกิารและบุคลากรของโรงพยาบาล 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล/ภาคประชาชน /บุคลากรภาครัฐ/เอกชน /อาสาสมัคร บุคลากรภายใน
โรงพยาบาลและผูส้นใจ  
6. วิธ ีดาํเนินการ 

6.1 กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 
6.2 ประชาสมัพนัธก์ารจดัเสวนาและรบัสมคัรผูใ้ชบ้รกิารเขา้รว่มการเสวนา 
6.3 ดาํเนินการจดัเสวนา 

 6.3.1 การอภิปรายเป็นคณะ เพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการของโรงพยาบาลใน
สถานการณ์ปัจจุบนั 

3/6.3.2 การแบ่งกลุ่มรบัฟังความคดิเหน็…   
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6.3.2 การแบ่งกลุ่มรบัฟังความคดิเหน็จากผูเ้ขา้รว่มเสวนา 
6.3.3 การนําเสนอความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มยอ่ยต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

6.4 นําข้อมูลจากการเสวนามาสรุปและวเิคราะห์ เพื่อนําเสนอผู้บรกิารและผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการ
ปรบัปรุงบรกิาร 

6.5 ตดิตามและประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มเสวนา 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 เดอืน มกราคม – กรกฎาคม  2563 

8. สถานที่ดาํเนินการ 
 หอ้งประชุมชัน้ 11 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ โรงพยาบาลราชวถิ ี

9. ตารางแผนการปฏิบตัิการ 

 
4/6. นําขอ้มลูจากการเสวนามาสรุป…  

 

กิจกรรม/งาน ต .ค. พ.ย. ธ .ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบ  
ประ 
มาณ 

หมาย
เหต  ุ

1. ดาํเนินการเขยีน
โครงการและขออนุมตั ิ

        
 

    51,400
บาท 

 

2. กาํหนด
กลุ่มเป้าหมาย 
ทีจ่ะเขา้รว่มการเสวนา 

            
 
 

  
 
 

4. ประชาสมัพนัธ ์
การเสวนารบัฟังความ
คดิเหน็ภาคประชาชน 

              

5. จดัเสวนาการรบัฟัง
ความคดิเหน็ภาค
ประชาชน วนัที ่24
มนีาคม 2563 โดย 
-อภปิรายกลุ่มใหญ่ 
- แบ่งกลุ่มอภปิราย
กลุ่มยอ่ย 
- การนําเสนอความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ
จากกลุ่มยอ่ยต่อที่
ประชุมใหญ่ 

              



4 
 

 

10. งบประมาณ จากแผนงบประมาณเงนิบาํรุง โรงพยาบาลราชวถิ ีประจาํปี 2563 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
10.1 คา่สมนาคุณวทิยากร 

ภายนอก (ภาคเอกชน)  (1,200 บาท × 1 คน x 3 ชัว่โมง × 1 วนั)    3,600  บาท 
ภายใน (ภาครฐั)  (300 บาท x 5 คน x 3 ชัว่โมง x 1 วนั)        4,500  บาท 
วทิยากรกลุ่มภายใน (300 บาท x 10 คน x 3 ชัว่โมง x 1 วนั)       9,000  บาท 

10.2 คา่อาหารวา่ง         (35 บาท × 120 คน × 2 มือ้ × 1 วนั)      8,400  บาท 
10.3 คา่อาหารกลางวนั    (200 บาท × 120 คน × 1 มือ้ × 1 วนั)    24,000  บาท 
10.4 คา่ยานพาหนะวทิยากร (600 บาท x 1 คน)           600  บาท 
10.5 คา่วสัดุ เครือ่งเขยีน และอุปกรณ์          1,300  บาท 

                              รวมคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 51,400.00 บาท (หา้หมืน่หนึ่งพนัสีร่อ้ยบาทถว้น) 
หมายเหต :ุ ค่าใชจ้่ายแต่ละรายการสามารถถวัเฉลีย่ได ้  

11. ตวัชี้วดัความสาํเรจ็  
11.1  รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจในการจดัเสวนา 

      11.2  ระดบัความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มเสวนาแสดงความคดิเหน็ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 12.1 สามารถนําขอ้มลู ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าทบทวน เพือ่พฒันาระบบบรกิารให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
 12.2 เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างผูใ้ชบ้รกิารและบุคลากรของโรงพยาบาล 
  
 

5/12.3 ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึเป็นสว่นหนึ่ง…   

กิจกรรม/งาน ต .ค. พ.ย. ธ .ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบ  
ประ 
มาณ 

หมาย
เหต  ุ

6. นําขอ้มลูจากการ
เสวนามาสรุปและ
วเิคราะห ์เพือ่นําเสนอ
ผูบ้รหิารและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในการ
ปรบัปรุงบรกิาร 

              

7. ตดิตามและ
ประเมนิผลความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

              



5 
 
 
          12.3 ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของการจดับรกิารเพือ่ตอบสนองใหเ้กดิความพงึพอใจ 
 12.4 เป็นชอ่งทางในการประชาสมัพนัธโ์รงพยาบาล สรา้งเครอืขา่ยภาคประชาชน และก่อใหเ้กดิความ
รว่มมอืกนัภายในโรงพยาบาล เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาล  

13. การประเมินผลโครงการ 

13.1 จากแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมการเสวนารบัฟังความคดิเหน็ภาคประชาชน(รอ้ย
ละ 80 ของผูเ้ขา้รว่มมคีวามพงึพอใจในการจดัเสวนารบัฟังความคดิเหน็ภาคประชาชน) 

13.2 จากสรุปความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้เข้าร่วม (ระดับ
ความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงความคดิเหน็) 

  
 
 
 
 
 (นายอธปิ สตัยาอภธิาน)     (นางสาวอจัฉรา  อกัษรวทิย)์ 
       นกัสงัคมสงเคราะหป์ฏบิตักิาร    หวัหน้ากลุ่มงานสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย ์
   ผูร้บัผดิชอบโครงการ                               ผูเ้สนอโครงการ 
       
    
 
 
 

 
 
ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 
          
 

 

 

 

 



 

โครงการเสวนารบัฟังความคิดเหน็  
วนัองัคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 

เวลา 08.00 – 16.30 
ณ ห้องประชุมโยธี ชัน้ 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี 

 
************************* 

วนัศกุรท์ี่  24  มีนาคม 2563  

เวลา  08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบยีน 
 

 08.30 – 09.00 น.  พธิเีปิด 

     โดยผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลราชวถิ ี
 

 09.00 – 12.00 น.  การนําเสนอและอภปิรายเรือ่ง “สถานการณ์ของโรงพยาบาลราชวถิี

     ในยคุ 4.0 และกา้วต่อไปในอนาคต”  

     โดยวทิยากรภายใน 

           

 12.00 – 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

 

 13.00 – 16.30 น.  การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิารอยา่ง 

                                                    สรา้งสรรค ์และการจดัทาํกจิกรรมกลุ่ม  

- การเสวนากลุ่มยอ่ยรบัฟังความคดิเหน็ภาคประชาชน 

     ในประเดน็ “บรูณาการโรงพยาบาลของเรา” 

- การนําเสนอผลสรุปจากการเสวนากลุ่มยอ่ย 

     โดยวทิยากรภายนอกและวทิยากรประจาํกลุ่ม 

 

************************* 

 
 

 

หมายเหต  ุ พกัรบัประทานอาหารวา่ง 15 นาท ี (เวลา  10.30 น. และ 14.30 น.) 


