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สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนโรงพยาบาลขุนตาล 

 ตุลาคม 2561  - มิถุนายน  2562 
ข้อช่ืนชม  2 คร้ัง 
     1.ช่ืนชม ER 1 คร้ัง 
           ช่ือนายชัยยนัต์  สิงหลา  เม่ือวนัที ่22 พย.2561 เวลา 20.00 น. 
              “ มารับการรักษาท่ีรพ.ขนุตาล ไดรั้บการบริการดูแลดีมาก ดียิง่กวา่ไปรับบริการรพ.เอกชนเสียอีก” 
     2.ช่ืนชม OPD 1 คร้ัง 
            ไม่ระบุช่ือผู้ช่ืนชม เม่ือวนัที ่13 มีนาคม 2562 
            -การบริการท่ีรพ.ขนุตาลดีมาก พูดจาไพเราะ เทียบกบัท่ีไปใชบ้ริการท่ีรพ.อ่ืนๆ     
จ านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด  8  คร้ัง 
      1.ดา้นพฤติกรรมบริการ                                                   3   คร้ัง (ระดบั  C=3) สุขภาพจิตฯ =1,ER=1,MSO=1)                                                                                
      2.ดา้นระบบบริการ                                                          4   คร้ัง (ER =2 (B,C) OPD =1 (A=1) หอ้งฟัน (B=1) 
      3.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม                                                            1 คร้ัง (บริหาร/พนกังานท าความสะอาด) C=1 
      แหล่งท่ีมา : ตูรั้บขอ้คิดเห็น =  5 คร้ัง  

ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 

1.ด้านพฤติกรรมบริการ  2 เหตุการณ์ 

1.1.ไม่ระบุช่ือผู้ร้องเรียนและไม่ระบุช่ือผู้ถูก
ร้องเรียน  
    1.งานสุขภาพจิตฯ   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” 
     3.องคก์รแพทย ์เดือนมิถุนายน 2562 
         ไม่ระบุช่ือ  
           “มารับบริการแทนผูป่้วยท่ีหอ้ง NO.12 
หมอผูห้ญิง (ระบุช่ือ ) ผูจ้าไม่ดี ไม่อยากพา
ญาติมารักษาแลว้” 

 
 
 
   -ในหน่วยงานสุขภาพจิตฯไดพู้ดคุย 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 
 
 
 
ผอก.รพ.ไดพู้ดคุยกบัแพทยผ์ูถู้กร้องเรียนและ
ขอใหป้รับปรุงการใชค้  าพูด 

 
 
 
ไม่พบขอ้
ร้องเรียนกบั
จนท.ท่ีถูกร้องใน
เวลาต่อมา 
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ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 

2.ด้านระบบบริการ มี 3 เหตุการณ์ 
2.1 ระบุช่ือผู้ร้องเรียนและไม่ระบุผู้ถูก
ร้องเรียน 
     3.งาน ER เดือน พฤศจิกายน 2561 
          ญาติผูป่้วยช่ือ จ่าโทธนาธร ไชยพล 
มาร้องเรียนท่ีศูนยคุ์ณภาพ วา่ จะมาสอบถาม
พยาบาลหอ้งฉุกเฉินวา่ ฉีดยาอะไรใหญ้าติ
ของตนเองเม่ือ 3 วนัก่อน ผูป่้วยกลบัไปบา้น
มีอาการหนา้มืด เวยีนหวัมาก จึงตอ้งกลบัมา
ท่ีรพ.อีกคร้ังและไดน้อนรพ.” 

 
 
ศุนยรั์บขอ้ร้องเรียนไดพู้ดคุยกบั จ่าโทธนาธร  
ไชยพล แลว้ สรุปประเด็นไดว้า่ 
    1.ทั้ง 2 คร้ังผูร้้องไม่ไดเ้ป็นผูพ้าญาติมาตรวจ 
รับทราบเร่ืองจากมารดาเล่าใหฟั้ง (มารดามาส่ง
ญาติ) โดยมารดาบอกวา่ ถามพยาบาลท่ีหอ้ง
ฉุกเฉินแลว้วา่ ตอนเชา้ฉีดยาอะไรใหค้นไข ้
พยาบาลไม่ตอบ ตนเองจึงคิดวา่ อาจฉีดยาท่ีผูป่้วย
แพห้รือไม่ (ผูป่้วยมีประวตัแพ ้Ibrufen)   
    2.ไดต้รวจสอบเวชระเบียนผูป่้วยรายน้ีพบวา่ 
ผูป่้วยมารักษารอบแรกดว้ยอาการปวดหลงัมาก 
DX.LBP  
แพทยมี์ Order ฉีด Tramal 1 Amp. IM หลงัจาก
นั้นใหก้ลบับา้น 
      3.เม่ือกลบัไปบา้นผูป่้วยมีอาการเวยีนศีรษะ
มาก กลบัมาท่ีรพ. อีกคร้ังรอบน้ีมี BP ต ่า แพทย์
ให ้Admit. 
   4.ไดอ้ธิบายฤทธ์ิขา้งเคียงของยา Tramal ใหผู้ ้
ร้องไดเ้ขา้ใจแลว้ ไม่ติดใจเอาความใคร 
  5.ไดแ้จง้หวัหนา้งาน ER ไดรั้บทราบเร่ือง พร้อม
ไปแจง้ใหพ้ยาบาลใน ER ทุกคนเวลาท าหตัการ
อะไร หรือฉีดยาใหผู้ป่้วยตอ้งแจง้ดว้ยวา่ยารักษา
อะไร และจะมีผลขา้งเคียงอยา่งไรเพื่อใหผู้ป่้วย
และญาติไดเ้ขา้ใจ พร้อมสังเกตอาการตนเอง 
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ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 
2.ระบบบริการ (ต่อ) 

    4.หน่วยงาน ER  เดือนมกราคม 2562 
      -ญาติผูป่้วยไดแ้จง้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน วา่ 
ไดพ้าภรรยามาตรวจเม่ือวนัอาทิตยท่ี์20 มกราคม  
มาเวลาประมาณ 9.00น. รอนานมาก ภรรยาบ่นใจ
ไม่ดี เวยีนหวั คล่ืนไส ้รอตรวจอยูห่นา้หอ้งฉุกเฉิน 
ตอ้งขอไปนอนท่ีเปลขา้งหอ้งฉุกเฉิน กวา่จะได้
ตรวจรักษาเวลาประมาณบ่ายโมงกวา่ ไดย้าแลว้ให้
กลบับา้น 
       -และเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 21 มค.62 พาภรรยามา
ตรวจอีกรอบ ก็ถูกเจา้หนา้ท่ีพดูวา่ ลุงก็เคยมาตรวจ
หลายคร้ังเป็น 20-30 คร้ังแลว้” ตนเองเลยไม่สบาย
ใจ ท าไมจนท.ถึงพดูจาแบบนั้น 

 
หวัหนา้งาน ER และหวัหนา้กลุ่มการฯ ไดต้รวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงสรุปไดด้งัน้ี 
    1.จนท.หอ้งบตัรบอกวา่ผูป่้วยรายน้ีมายืน่บตัรและไดส่้ง
ตรวจเวลา 12.14 น. (เวลาในคอมฯขณะส่งตรวจ)ไม่ใช่
เวลา 9 โมง 
   2.พยาบาล ER บอกวา่ ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงพกัเท่ียง
แบ่งกนัรับประทานอาหารเหลือจนท.อยูบ่ริการ 2 คน และ
มีผูป่้วย Stroke มาช่วงเวลา 12.09 น. ตอ้งรีบใหบ้ริการตาม
ความฉุกเฉิน Refer Stroke fasttrack จึงไม่ไดม้าดูแลผูป่้วย
อ่ืน 
 3.ขอดูกลอ้งวงจรปิด พบวา่ ผูป่้วยและผูร้้องมาท่ีหนา้หอ้ง 
ER เวลา 12.15 น. 
4.สอบถามจนท.ในช่วงวนัจนัทร์ท่ี 22 มค.62 บอกวา่ 
ญาติผูป่้วยพดูวา่ เม่ือวานมาตรวจท่ีน่ีรอนานมากกวา่จะได้
ตรวจ จนท.จึงอธิบายใหฟั้งวา่ รพ.ตอ้งตรวจรักษาผูป่้วยท่ี
ฉุกเฉินก่อนคนไขอ่ื้น  ลุงก็รู้ไม่ใช่หรือเพราะลุงมาใช้
บริการท่ีรพ.น้ีหลายคร้ังเป็นหลายสิบคร้ังแลว้ก็น่าจะ
เขา้ใจ” 
5.ไดอ้ธิบายใหผู้ร้้องและผูป่้วยไดเ้ขา้ใจถึงการมารับบริการ
ในช่วงวนัอาทิตย ์  
  สรุป 1.ไดอ้ธิบายเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกบัใหดู้กลอ้ง
วงจรปิด พร้อมขอโทษถา้จนท.พดูแรงไป 
          2.ไดแ้จง้จนท.งาน ER ใหป้รับค าพดูในการอธิบาย
ผูป่้วย 

 
 

    5.หน่วยงาน OPD เดือน มนีาคม 2562 
        - การยืน่บตัรประชาชนและบตัรผูป่้วยใน
ตะกร้าเวลากองสูงมากจะลม้ มีโอกาสสลบักนัคน
มาทีหลงัไดคิ้วก่อน 
 

 

-ในงานผูป่้วยนอกเคยน ากล่องท่ีมีขนาดเลก็มาใชแ้ต่มีปัญหาวา่ 
เอกสารท่ีผูป่้วยมายื่นมีหลายขนาด เช่นใบนัดของรพศ.สมุด
ประจ าตวัประจ าคลินิกต่าง  ๆไม่เท่ากนัจึงเลิกใชไ้ป 
  -และรพ.มีแผนจะปรับระบบคิวใหม่ในเดือนมิถุนายน 
2562 โดยใชร้ะบบ Digital มาใช ้
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ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 
2.ระบบบริการ (ต่อ) 

6.หน่วยงานหอ้งฟัน เดือนพฤษภาคม 2562 
   -ไม่ระบุช่ือผูร้้อง 
 “มาท าฟันแต่เชา้ ติดกนั 3-4 วนัไม่มีคิวฟัน รอ
เรียกช่ือก็บอกวา่คิวเตม็ท าใหเ้สียเวลา” 

หอ้งฟันประสานงานหอ้งบตัร กรณีคิวเตม็ใหผู้ป่้วยมา
ติดต่อท่ีหอ้งฟันเป็นคร้ังๆ 

 
 

3.ระบบส่ิงแวดล้อม 
1.หอ้งพิเศษ 1 พ้ืนสกปรก พนกังานไม่มาถูพ้ืน 
ไม่เก็บขยะ (8 เมย.2562) 
 
 
 
 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารไดน้ดัประชุม พดูคุยกบัพนกังานท า
ความสะอาดใหเ้ขา้ใจในหนา้ท่ี และใหป้ฏิบติังานให้
เรียบร้อย ไม่ควรใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนอีก 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ลงช่ือ…………………………………..                                    ลงช่ือ………………………………………..   
                  (นางอาภรณ์  ทองทิพย)์                                                                (นายแพทยค์งศกัด์ิ  ชยัชนะ) 
                พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ                                                           นายแพทยช์ านาญการ 
                        ผูส้รุปขอ้มูล                                                                          ประธานทีม RM/รับขอ้ร้องเรียน 
                     25 กรกฏาคม  2562                                                                    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลขนุตาล     
 


