มาตรการให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่ วม
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ การการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นไปโดยคํานึงถึงความต้ องการ ความ
คาดหวัง ตลอดจนการมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย คณะจึงกําหนดมาตรการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย มีสว่ น
ร่วม ดังนี ้
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มให้ มีการรั บฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ รวมถึงการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สําคัญ
ภายใต้ พนั ธกิจด้ านการศึกษา การวิจยั และการบริ การทางการแพทย์ รวมถึงระบบการบริ หาร/ ระบบสนับสนุนที่
สําคัญของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มาตรการ
1. กําหนดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะทางเว็บไซต์ และ/หรื อ รายงาน
ประจําปี เพื่อให้ ผ้ รู ับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียรับทราบ
2. กํ า หนดให้ ง านบริ ห ารจัด การความเสี่ย ง จัด ทํ า ช่ อ งทางในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ
ตลอดจนความคาดหวังของ ผู้รับบริ การและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาหน่วยงานและการ
ดําเนินงานของคณะ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ (Call Center)
จดหมาย เว็บไซต์ จดหมาย/แบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแจ้ งข้ อเสนอแนะ/ ข้ อคิดเห็นด้ วย
ตนเอง
3. กําหนดให้ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดําเนินงานด้ านการศึกษา การวิจัย และการบริ การทาง
การแพทย์ รวมถึงระบบการบริ หาร/ ระบบสนับสนุนที่สําคัญ จัดกิจกรรมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสียมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานตามพันธกิ จของคณะ ตามความเหมาะสมของบริ บทในการ
ดําเนินงานนัน้ ๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อสาธารณะ
4. กําหนดให้ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบพันธกิจด้ านการศึกษา การวิจัย และการบริ การทางการแพทย์
รวมถึงระบบการบริ หาร/ ระบบสนับสนุนที่ สําคัญ ประเมิน ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของ
ผู้รับบริ การและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทัง้ ในภาพรวมและรายข้ อในมิติต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ และ
รายงานผลต่อผู้บริ หารที่รับผิดชอบและที่ประชุมผู้บริ หารคณะ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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5. กําหนดให้ คณะกรรมการ Comprehensive and Effective VOC System และคณะทํางานบริ หาร
จัดการความพึงพอใจผู้ป่วย มีหน้ าที่ในการบริ หารจัดการและติดตามข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้รับบริ การ และ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเป็ นระบบ โดยมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอทุก 1 เดือน
6. กํ า หนดให้ งานบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง เป็ นแกนหลัก ในการจั ด ทํ า ระบบจัด การข้ อ ร้ องเรี ย น
เพื่อคัดกรอง บริ หารจัดการและติดตามประเมินผลการดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับ
ผ่านช่องทางตามข้ อ 2
7. กําหนดให้ คณะกรรมการพันธกิจ ประมวลผลการจัดการข้ อร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะ และข้ อมูลความ
พึงพอใจของผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของพันธกิจนัน้ ๆ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการปรับปรุ ง
การดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
8. กําหนดให้ หน่วยงานภายในคณะ ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจของผู้รับบริ การและผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานนัน้ ๆ เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป
9. กําหนดให้ ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ/ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นตัวชี ้วัดหนึ่งของตัวชี ้วัดผลการดําเนิน
งานในพันธกิจที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานภายในคณะ
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