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สรุปข้อคดิเหน็/ข้อร้องเรียนโรงพยาบาลขุนตาล 

 ตุลาคม 2561  - กนัยายน  2562 
ข้อช่ืนชม  3 คร้ัง 
     1.ช่ืนชม ER 1 คร้ัง 
           ช่ือนายชัยยนัต์  สิงหลา  เม่ือวนัที่ 22 พย.2561 เวลา 20.00 น. 
              “ มารับการรักษาท่ีรพ.ขุนตาล ไดรั้บการบริการดูแลดีมาก ดียิง่กว่าไปรับบริการรพ.เอกชนเสียอีก” 
     2.ช่ืนชม OPD 1 คร้ัง 
            ไม่ระบุช่ือผู้ช่ืนชม เม่ือวนัที่ 13 มนีาคม 2562 
            -การบริการท่ีรพ.ขุนตาลดีมาก พดูจาไพเราะ เทียบกบัท่ีไปใชบ้ริการท่ีรพ.อ่ืนๆ     
    3.ช่ืนชม องค์กรแพทย ์ 1 คร้ัง 
           ช่ือนายเหมย  อินทรีย ์เมื่อวนัท่ี  
           “ช่ืนชมคุณหมอธนัวา  บุญตูบ รักษาโรคผวิหนงัจนหายดีแลว้  เคยไปรักษาหลายแห่งแลว้ไม่หาย” 
จ านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด  14 คร้ัง   
      1.ดา้นพฤติกรรมบริการ         3  คร้ัง (ระดบั  C=3) สุขภาพจิตฯ =1,ER=1,MSO=1)                                                                                
      2.ดา้นระบบบริการ                8   คร้ัง (ER =2 (B,C) OPD =2 (A=1,C=1) IPD=1(B)หอ้งฟัน (B=1)กลุ่มเวช=2(B=2) 
      3.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม                  3 คร้ัง (บริหาร/พนกังานท าความสะอาด) C=1 
                                                              (หอ้งฉีดวคัซีนร้อนมาก A,อยากใหพ้่นยาไล่ยงุในรพ.A) A=2 
    แหล่งที่มา : ตูรั้บขอ้คิดเห็น = 9 คร้ัง ,หอ้งศูนยฯ์=1,รายงานประจ าเดือน =3,ใบ Hoir = 1) 

ข้อคดิเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมนิผล 
1.ด้านพฤตกิรรมบริการ  3  เหตุการณ์ 

1.1.ไม่ระบุช่ือผู้ร้องเรียนและไม่ระบุช่ือผู้ถูก
ร้องเรียน  
    1.งานสุขภาพจติฯ   เดือน มกราคม  2562 

            ร้องเรียนผา่นตูรั้บความคิดเห็น 
“พยาบาลหอ้ง 12 บางคนน ้ าเสียงและท่าที 
ไม่ประทบัใจ”  ระดบั C 
  
       2.งาน ER  เดือน มกราคม  2562 
            ร้องเรียนผา่น Facebook “อยากให้
ปรับค าพูดของพยาบาลบา้ง  ค  าพูดค าจา       
ไม่สุภาพ ไม่สมควรใชก้บัคนไข ้ฝากเตือน
ดว้ย” 

 
 
 
   -ในหน่วยงานสุขภาพจิตฯไดพ้ดูคุย คน้หา
สาเหตุ ท่ีเกิดเหตุการณ์ สรุปประเด็น คือ จนท. ฝึก 
Positive thinking และ Empowerment ซ่ึงกนัและ
กนั รวมถึงการช่วยเหลือการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
-หน่วยงาน ER ไดพู้ดคุยกนั ในการปรับปรุง
ค าพูด แต่ในสถานการณ์ท่ีมีผูป่้วยฉุกเฉินเร่งรีบ ก็
หลีกเล่ียงการพูดเสียงดงัไม่ไดเ้พราะตอ้งการให้
จนท.ในทีมไดรั้บทราบไปพร้อมๆกนั 
 

 
 
 
ไม่พบขอ้
ร้องเรียนกบั
จนท.ท่ีถูกร้องใน
เวลาต่อมา 
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ข้อคดิเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมนิผล 
3.องคก์รแพทย ์เดือนมิถุนายน 2562 
         ไม่ระบุช่ือ  
“มารับบริการแทนผูป่้วยท่ีหอ้ง NO.12 
หมอผูห้ญิง (ระบุช่ือ ) ผูจ้าไม่ดี ไม่อยากพา
ญาติมารักษาแลว้” 

 
 
 

ผอก.รพ.ไดพู้ดคุยกบัแพทยผ์ูถู้กร้องเรียนและ
ขอใหป้รับปรุงการใชค้  าพูด 

ไม่พบขอ้
ร้องเรียนกบั
จนท.ท่ีถูกร้องใน
เวลาต่อมา 

 

2.ด้านระบบบริการ ม ี8 เหตุการณ์ 
2.1 ระบุช่ือผู้ร้องเรียนและไม่ระบุผู้ถูก
ร้องเรียน 
     1.งาน ER เดือน พฤศจกิายน 2561 
          ญาติผูป่้วยช่ือ จ่าโทธนาธร ไชยพล 
มาร้องเรียนท่ีศูนยคุ์ณภาพ ว่า จะมาสอบถาม
พยาบาลหอ้งฉุกเฉินว่า ฉีดยาอะไรใหญ้าติ
ของตนเองเมื่อ 3 วนัก่อน ผูป่้วยกลบัไปบา้น
มีอาการหนา้มืด เวียนหวัมาก จึงตอ้งกลบัมา
ท่ีรพ.อีกคร้ังและไดน้อนรพ.” 

 
 
ศุนยรั์บขอ้ร้องเรียนไดพู้ดคุยกบั จ่าโทธนาธร  
ไชยพล แลว้ สรุปประเด็นไดว้่า 
    1.ทั้ง 2 คร้ังผูร้้องไม่ไดเ้ป็นผูพ้าญาติมาตรวจ 
รับทราบเร่ืองจากมารดาเล่าใหฟั้ง (มารดามาส่ง
ญาติ) โดยมารดาบอกว่า ถามพยาบาลท่ีหอ้ง
ฉุกเฉินแลว้ว่า ตอนเชา้ฉีดยาอะไรใหค้นไข ้
พยาบาลไม่ตอบ ตนเองจึงคิดว่า อาจฉีดยาท่ีผูป่้วย
แพห้รือไม่ (ผูป่้วยมีประวตัแพ ้Ibrufen)   
    2.ไดต้รวจสอบเวชระเบียนผูป่้วยรายน้ีพบว่า 
ผูป่้วยมารักษารอบแรกดว้ยอาการปวดหลงัมาก 
DX.LBP  
แพทยม์ี Order ฉีด Tramal 1 Amp. IM หลงัจาก
นั้นใหก้ลบับา้น 
      3.เมื่อกลบัไปบา้นผูป่้วยมีอาการเวียนศีรษะ
มาก กลบัมาท่ีรพ. อีกคร้ังรอบน้ีมี BP ต ่า แพทย์
ให ้Admit. 
   4.ไดอ้ธิบายฤทธ์ิขา้งเคียงของยา Tramal ให ้     
ผูร้้องไดเ้ขา้ใจแลว้ ไม่ติดใจเอาความใคร 
  5.ไดแ้จง้หวัหนา้งาน ER ไดรั้บทราบเร่ือง พร้อม
ไปแจง้ใหพ้ยาบาลใน ER ทุกคนเวลาท าหตัการ
อะไร หรือฉีดยาใหผู้ป่้วยตอ้งแจง้ดว้ยว่ายารักษา
อะไร และจะมีผลขา้งเคียงอยา่งไรเพ่ือใหผู้ป่้วย
และญาติไดเ้ขา้ใจ พร้อมสงัเกตอาการตนเอง 
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ข้อคดิเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมนิผล 

2.ระบบบริการ (ต่อ) 
    2.หน่วยงาน ER  เดือนมกราคม 2562 
      -ญาติผูป่้วยไดแ้จง้ท่ีศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียน ว่า 
ไดพ้าภรรยามาตรวจเมื่อวนัอาทิตยท่ี์ 20 
มกราคม 2562 มาเวลาประมาณ 9.00น. รอ
นานมาก ภรรยาบ่นใจไม่ดี เวียนหวั คล่ืนไส ้
รอตรวจอยูห่นา้หอ้งฉุกเฉิน ตอ้งขอไปนอน
ท่ีเปลขา้งหอ้งฉุกเฉิน กว่าจะไดต้รวจรักษา
เวลาประมาณบ่ายโมงกว่า ไดย้าแลว้ใหก้ลบั
บา้น 
       -และเมื่อวนัจนัทร์ท่ี 21 มค.62 พา
ภรรยามาตรวจอีกรอบ ก็ถูกเจา้หนา้ท่ีพูดว่า 
ลุงก็เคยมาตรวจหลายคร้ังเป็น 20-30 คร้ัง
แลว้” ตนเองเลยไม่สบายใจ ท าไมจนท.ถึง
พูดจาแบบนั้น 

 
หวัหนา้งาน ER และหวัหนา้กลุ่มการฯ ไดต้รวจสอบ
ขอ้เท็จจริงสรุปไดด้งัน้ี 
    1.จนท.หอ้งบตัรบอกว่าผูป่้วยรายน้ีมายืน่บตัรและ
ไดส่้งตรวจเวลา 12.14 น. (เวลาในคอมฯขณะส่ง
ตรวจ)ไม่ใช่เวลา 9 โมง 
   2.พยาบาล ER บอกว่า ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงพกั
เท่ียงแบ่งกนัรับประทานอาหารเหลือจนท.อยูบ่ริการ 
2 คน และมีผูป่้วย Stroke มาช่วงเวลา 12.09 น. ตอ้ง
รีบใหบ้ริการตามความฉุกเฉิน Refer Stroke fasttrack 
จึงไม่ไดม้าดูแลผูป่้วยอ่ืน 
 3.ขอดูกลอ้งวงจรปิด พบว่า ผูป่้วยและผูร้้องมาท่ีหนา้
หอ้ง ER เวลา 12.15 น. 
4.สอบถามจนท.ในช่วงวนัจนัทร์ท่ี 22 มค.62 บอกว่า 
ญาติผูป่้วยพูดว่า เมื่อวานมาตรวจท่ีน่ีรอนานมากกว่า
จะไดต้รวจ จนท.จึงอธิบายใหฟั้งว่า รพ.ตอ้งตรวจ
รักษาผูป่้วยท่ีฉุกเฉินก่อนคนไขอ่ื้น  ลุงก็รู้ไม่ใช่หรือ
เพราะลุงมาใชบ้ริการท่ีรพ.น้ีหลายคร้ังเป็นหลายสิบ
คร้ังแลว้กน่็าจะเขา้ใจ” 
5.ไดอ้ธิบายใหผู้ร้้องและผูป่้วยไดเ้ขา้ใจถึงการมารับ
บริการในช่วงวนัอาทิตย ์  
  สรุป 1.ไดอ้ธิบายเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกบัใหดู้
กลอ้งวงจรปิด พร้อมขอโทษถา้จนท.พูดแรงไป 
          2.ไดแ้จง้จนท.งาน ER ใหป้รับค าพูดในการ
อธิบายผูป่้วย 

 
 

    3.หน่วยงาน OPD เดือน มนีาคม 2562 
        - การยืน่บตัรประชาชนและบตัรผูป่้วย
ในตะกร้าเวลากองสูงมากจะลม้ มีโอกาส
สลบักนัคนมาทีหลงัไดคิ้วก่อน 
 

 

-ในงานผูป่้วยนอกเคยน ากล่องท่ีมีขนาดเล็กมาใช้แต่มี
ปัญหาว่า เอกสารท่ีผูป่้วยมายื่นมีหลายขนาด เช่นใบนัด
ของรพศ.สมุดประจ าตวัประจ าคลินิกต่างๆ ไม่เท่ากนัจึง
เลิกใชไ้ป 
  -และรพ.มีแผนจะปรับระบบคิวใหม่ในเดือน
มิถุนายน 2562 โดยใชร้ะบบ Digital มาใช ้
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ข้อคดิเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมนิผล 

2.ระบบบริการ (ต่อ) 
4.หน่วยงาน OPD  เดือน
กุมภาพนัธ ์2562 
   -ไม่ระบุช่ือผูร้้อง 
 “มีสองสามีภรรยามายืน่บตัรขอ
ฉีดวคัซีนไวรัสบีเข็มท่ี 2 เข็มแรก
ฉีดท่ีรพ.พาน ไม่ตอ้งจ่ายเงิน และ
คร้ังน้ีมาขอฉีดท่ีรพ.ขุนตาลตอ้ง
จ่ายเงิน(จ านวน 980 บาท) จึงไม่
พอใจมาก และไม่ฉีด 

-เจา้หนา้ท่ีไดอ้ธิบายใหผู้ป่้วยไดเ้ขา้ใจถึงระเบียบการจ่ายค่า
วคัซีน 

ผูป่้วยขอ
กลบัไปฉีด 
ท่ีรพ.พานต่อ 

5,6.หน่วยงาน กลุ่มเวชฯ ( มี 2 
คร้ัง) 
     เดือนพฤษภาคม 2562 
   -มีผูป่้วยมารับบริการ ไม่พึง
พอใจบอกว่ารอนานมาก 
    เดือน มิถุนายน 2562 
     -มีผูป่้วยบ่นไม่พึงพอใจท่ีรอ
รับบริการนาน 

 
 
-หวัหนา้ฝ่ายไดจ้ดัระบบการบริการโดยในวนัคลินิกจะให้
เจา้หนา้ท่ีมาอยูร่วมกนั(หอ้งสุขภาพจิตมารวมกบักลุ่มเวช) 
สามารถช่วยงานกนัได ้

 
 
 

7. หน่วยงาน IPD 
      -พยาบาล Refer IPD ไม่ไดรั้บ
ผูป่้วย refer back เน่ืองจากการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
รพศ.ไมเ่ป็นระบบ 

-หวัหนา้งาน ER แจง้ปัญหาในหน่วยงาน Refer back ของรพศ.
ทราบเพื่อจดัระบบการประสานงานภายในรพศ. 

 

8.หน่วยงานหอ้งฟัน เดือน
พฤษภาคม 2562 
   -ไม่ระบุช่ือผูร้้อง 
 “มาท าฟันแต่เชา้ ติดกนั 3-4 วนั
ไม่มีคิวฟัน รอเรียกช่ือก็บอกว่าคิว
เต็มท าใหเ้สียเวลา” 

หอ้งฟันประสานงานหอ้งบตัร กรณีคิวเต็มใหผู้ป่้วยมาติดต่อท่ี
หอ้งฟันเป็นคร้ังๆ 
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ข้อคดิเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมนิผล 
3.ระบบส่ิงแวดล้อม,งานสนับสนุนบริการ  ม ี3 คร้ัง 

1.หอ้งพิเศษ 1 พ้ืนสกปรก พนกังานไม่มาถู
พ้ืน 
ไม่เก็บขยะ (8 เมย.2562) 

 
 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารไดน้ดัประชุม พูดคุยกบั
พนกังานท าความสะอาดใหเ้ขา้ใจในหนา้ท่ี และให้
ปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย ไม่ควรใหเ้กิดขอ้ร้องเรียน
อีก 

 

2.หอ้งฉีดวคัซีนร้อนมาก อยากใหติ้ดแอร์ 
(หอ้งกลุ่มงานเวชฯ) (19 กรกฎาคม 2562) 

ทีมน าเสนอแนะใหไ้ปใชห้อ้งฝังเข็มไดทุ้กวนั
พฤหสับดี 
(หอ้งติดแอร์ ในวนัพฤหสับดีไม่มีบริการฝังเข็ม) 
 

 

3.อยากใหพ้่นยาไล่ยงุ รอบๆตึกผูป่้วย        
ยงุเยอะมาก  ( 2 กนัยายน 2562) 
  

ในวนัต่อมา (3 กย.)คุณพรชยั จนท.กลุ่มเวชฯ ไดท้ า
การพ่นหมอกควนัแลว้ 
 

 

 
 
 
 
            ลงช่ือ…………………………………..                                    ลงช่ือ………………………………………..   
                  (นางอาภรณ์  ทองทิพย)์                                                                (นายแพทยค์งศกัด์ิ  ชยัชนะ) 
                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                                                           นายแพทยช์ านาญการ 
                        ผูส้รุปขอ้มูล                                                                          ประธานทีม RM/รับขอ้ร้องเรียน 
                      4 ตุลาคม  2562                                                                         ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลขนุตาล     
 


