1
สรุ ปข้ อคิดเห็น/ข้ อร้ องเรี ยนโรงพยาบาลขุนตาล
ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562
ข้ อชื่ นชม 2 ครั้ง
1.ชื่ นชม ER 1 ครั้ง
ชื่ อนายชัยยันต์ สิ งหลา เมื่อวันที่ 22 พย.2561 เวลา 20.00 น.
“ มารับการรักษาที่รพ.ขุนตาล ได้รับการบริ การดูแลดีมาก ดียงิ่ กว่าไปรับบริ การรพ.เอกชนเสี ยอีก”
2.ชื่ นชม OPD 1 ครั้ง
ไม่ ระบุชื่อผู้ชื่นชม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
-การบริ การที่รพ.ขุนตาลดีมาก พูดจาไพเราะ เทียบกับที่ไปใช้บริ การที่รพ.อื่นๆ
จานวนข้ อร้ องเรียนทั้งหมด 8 ครั้ง
1.ด้านพฤติกรรมบริ การ
3 ครั้ง (ระดับ C=3) สุ ขภาพจิตฯ =1,ER=1,MSO=1)
2.ด้านระบบบริ การ
4 ครั้ง (ER =2 (B,C) OPD =1 (A=1) ห้องฟัน (B=1)
3.ด้านสิ่ งแวดล้อม
1 ครั้ง (บริ หาร/พนักงานทาความสะอาด) C=1
แหล่งที่มา : ตูร้ ับข้อคิดเห็น = 5 ครั้ง
ข้ อคิดเห็น/ข้ อร้ องเรียน
การแก้ไข
ประเมินผล
1.ด้ านพฤติกรรมบริการ 2 เหตุการณ์
1.1.ไม่ ระบุชื่อผู้ร้องเรียนและไม่ ระบุชื่อผู้ถูก
ร้ องเรียน
1.งานสุ ขภาพจิตฯ เดือน มกราคม 2562
-ในหน่วยงานสุ ขภาพจิตฯได้พูดคุย ค้นหา
ไม่พบข้อ
ร้องเรี ยนผ่านตูร้ ับความคิดเห็น
สาเหตุ ที่เกิดเหตุการณ์ สรุ ปประเด็น คือ จนท. ฝึ ก ร้องเรี ยนกับ
“พยาบาลห้อง 12 บางคนน้ าเสี ยงและท่าที
Positive thinking และ Empowerment ซึ่ งกันและ จนท.ที่ถูกร้องใน
ไม่ประทับใจ” ระดับ C
กัน รวมถึงการช่วยเหลือการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน เวลาต่อมา
-หน่วยงาน ER ได้พูดคุยกัน ในการปรับปรุ ง
2.งาน ER เดือน มกราคม 2562
คาพูด แต่ในสถานการณ์ที่มีผปู ้ ่ วยฉุ กเฉิ นเร่ งรี บ ก็
ร้องเรี ยนผ่าน Facebook “อยากให้
หลีกเลี่ยงการพูดเสี ยงดังไม่ได้เพราะต้องการให้
ปรับคาพูดของพยาบาลบ้าง คาพูดคาจา
จนท.ในทีมได้รับทราบไปพร้อมๆกัน
ไม่สุภาพ ไม่สมควรใช้กบั คนไข้ ฝากเตือน
ด้วย”
3.องค์กรแพทย์ เดือนมิถุนายน 2562
ไม่ระบุชื่อ
“มารับบริ การแทนผูป้ ่ วยที่หอ้ ง NO.12 ผอก.รพ.ได้พูดคุยกับแพทย์ผถู ้ ูกร้องเรี ยนและ
ขอให้ปรับปรุ งการใช้คาพูด
หมอผูห้ ญิง (ระบุชื่อ ) ผูจ้ าไม่ดี ไม่อยากพา
ญาติมารักษาแล้ว”

2
ข้ อคิดเห็น/ข้ อร้ องเรียน
2.ด้ านระบบบริการ มี 3 เหตุการณ์
2.1 ระบุชื่อผู้ร้องเรียนและไม่ ระบุผ้ ถู ูก
ร้ องเรียน
3.งาน ER เดือน พฤศจิกายน 2561
ญาติผปู ้ ่ วยชื่ อ จ่าโทธนาธร ไชยพล
มาร้องเรี ยนที่ศูนย์คุณภาพ ว่า จะมาสอบถาม
พยาบาลห้องฉุ กเฉิ นว่า ฉี ดยาอะไรให้ญาติ
ของตนเองเมื่อ 3 วันก่อน ผูป้ ่ วยกลับไปบ้าน
มีอาการหน้ามืด เวียนหัวมาก จึงต้องกลับมา
ที่รพ.อีกครั้งและได้นอนรพ.”

การแก้ไข

ศุนย์รับข้อร้องเรี ยนได้พูดคุยกับ จ่าโทธนาธร
ไชยพล แล้ว สรุ ปประเด็นได้วา่
1.ทั้ง 2 ครั้งผูร้ ้องไม่ได้เป็ นผูพ้ าญาติมาตรวจ
รับทราบเรื่ องจากมารดาเล่าให้ฟัง (มารดามาส่ ง
ญาติ) โดยมารดาบอกว่า ถามพยาบาลที่หอ้ ง
ฉุ กเฉิ นแล้วว่า ตอนเช้าฉี ดยาอะไรให้คนไข้
พยาบาลไม่ตอบ ตนเองจึงคิดว่า อาจฉี ดยาที่ผปู ้ ่ วย
แพ้หรื อไม่ (ผูป้ ่ วยมีประวัตแพ้ Ibrufen)
2.ได้ตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยรายนี้พบว่า
ผูป้ ่ วยมารักษารอบแรกด้วยอาการปวดหลังมาก
DX.LBP
แพทย์มี Order ฉีด Tramal 1 Amp. IM หลังจาก
นั้นให้กลับบ้าน
3.เมื่อกลับไปบ้านผูป้ ่ วยมีอาการเวียนศีรษะ
มาก กลับมาที่รพ. อีกครั้งรอบนี้มี BP ต่า แพทย์
ให้ Admit.
4.ได้อธิ บายฤทธิ์ ขา้ งเคียงของยา Tramal ให้ผู ้
ร้องได้เข้าใจแล้ว ไม่ติดใจเอาความใคร
5.ได้แจ้งหัวหน้างาน ER ได้รับทราบเรื่ อง พร้อม
ไปแจ้งให้พยาบาลใน ER ทุกคนเวลาทาหัตการ
อะไร หรื อฉี ดยาให้ผปู ้ ่ วยต้องแจ้งด้วยว่ายารักษา
อะไร และจะมีผลข้างเคียงอย่างไรเพื่อให้ผปู ้ ่ วย
และญาติได้เข้าใจ พร้อมสังเกตอาการตนเอง

ประเมินผล

3
ข้ อคิดเห็น/ข้ อร้ องเรียน
2.ระบบบริการ (ต่ อ)
4.หน่ วยงาน ER เดือนมกราคม 2562
-ญาติผปู ้ ่ วยได้แจ้งที่ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน ว่า
ได้พาภรรยามาตรวจเมื่อวันอาทิตย์ที่20 มกราคม
มาเวลาประมาณ 9.00น. รอนานมาก ภรรยาบ่นใจ
ไม่ดี เวียนหัว คลื่นไส้ รอตรวจอยูห่ น้าห้องฉุกเฉิ น
ต้องขอไปนอนที่เปลข้างห้องฉุกเฉิ น กว่าจะได้
ตรวจรักษาเวลาประมาณบ่ายโมงกว่า ได้ยาแล้วให้
กลับบ้าน
-และเมื่อวันจันทร์ที่ 21 มค.62 พาภรรยามา
ตรวจอีกรอบ ก็ถูกเจ้าหน้าที่พดู ว่า ลุงก็เคยมาตรวจ
หลายครั้งเป็ น 20-30 ครั้งแล้ว” ตนเองเลยไม่สบาย
ใจ ทาไมจนท.ถึงพูดจาแบบนั้น

5.หน่ วยงาน OPD เดือน มีนาคม 2562
- การยืน่ บัตรประชาชนและบัตรผูป้ ่ วยใน
ตะกร้าเวลากองสูงมากจะล้ม มีโอกาสสลับกันคน
มาทีหลังได้คิวก่อน

การแก้ไข

หัวหน้างาน ER และหัวหน้ากลุ่มการฯ ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งสรุ ปได้ดงั นี้
1.จนท.ห้องบัตรบอกว่าผูป้ ่ วยรายนี้มายืน่ บัตรและได้ส่ง
ตรวจเวลา 12.14 น. (เวลาในคอมฯขณะส่งตรวจ)ไม่ใช่
เวลา 9 โมง
2.พยาบาล ER บอกว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงพักเที่ยง
แบ่งกันรับประทานอาหารเหลือจนท.อยูบ่ ริ การ 2 คน และ
มีผปู ้ ่ วย Stroke มาช่วงเวลา 12.09 น. ต้องรี บให้บริ การตาม
ความฉุกเฉิ น Refer Stroke fasttrack จึงไม่ได้มาดูแลผูป้ ่ วย
อื่น
3.ขอดูกล้องวงจรปิ ด พบว่า ผูป้ ่ วยและผูร้ ้องมาที่หน้าห้อง
ER เวลา 12.15 น.
4.สอบถามจนท.ในช่วงวันจันทร์ที่ 22 มค.62 บอกว่า
ญาติผปู ้ ่ วยพูดว่า เมื่อวานมาตรวจที่นี่รอนานมากกว่าจะได้
ตรวจ จนท.จึงอธิบายให้ฟังว่า รพ.ต้องตรวจรักษาผูป้ ่ วยที่
ฉุกเฉิ นก่อนคนไข้อื่น ลุงก็รู้ไม่ใช่หรื อเพราะลุงมาใช้
บริ การที่รพ.นี้หลายครั้งเป็ นหลายสิ บครั้งแล้วก็น่าจะ
เข้าใจ”
5.ได้อธิบายให้ผรู ้ ้องและผูป้ ่ วยได้เข้าใจถึงการมารับบริ การ
ในช่วงวันอาทิตย์
สรุ ป 1.ได้อธิบายเหตุผลความจาเป็ นพร้อมกับให้ดูกล้อง
วงจรปิ ด พร้อมขอโทษถ้าจนท.พูดแรงไป
2.ได้แจ้งจนท.งาน ER ให้ปรับคาพูดในการอธิบาย
ผูป้ ่ วย
-ในงานผูป้ ่ วยนอกเคยนากล่องที่มีขนาดเล็กมาใช้แต่มีปัญหาว่า
เอกสารที่ ผูป้ ่ วยมายื่นมี หลายขนาด เช่ นใบนัดของรพศ.สมุ ด
ประจาตัวประจาคลินิกต่างๆ ไม่เท่ากันจึงเลิกใช้ไป
-และรพ.มีแผนจะปรับระบบคิวใหม่ในเดือนมิถุนายน
2562 โดยใช้ระบบ Digital มาใช้

ประเมินผล

4
ข้ อคิดเห็น/ข้ อร้ องเรียน
2.ระบบบริการ (ต่ อ)
6.หน่วยงานห้องฟัน เดือนพฤษภาคม 2562
-ไม่ระบุชื่อผูร้ ้อง
“มาทาฟันแต่เช้า ติดกัน 3-4 วันไม่มีคิวฟัน รอ
เรี ยกชื่อก็บอกว่าคิวเต็มทาให้เสี ยเวลา”
3.ระบบสิ่งแวดล้ อม
1.ห้องพิเศษ 1 พื้นสกปรก พนักงานไม่มาถูพ้นื
ไม่เก็บขยะ (8 เมย.2562)

ลงชื่อ…………………………………..
(นางอาภรณ์ ทองทิพย์)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ผูส้ รุ ปข้อมูล
25 กรกฏาคม 2562

การแก้ไข
ห้องฟันประสานงานห้องบัตร กรณี คิวเต็มให้ผปู ้ ่ วยมา
ติดต่อที่หอ้ งฟันเป็ นครั้งๆ

หัวหน้าฝ่ ายบริ หารได้นดั ประชุม พูดคุยกับพนักงานทา
ความสะอาดให้เข้าใจในหน้าที่ และให้ปฏิบตั ิงานให้
เรี ยบร้อย ไม่ควรให้เกิดข้อร้องเรี ยนอีก

ลงชื่อ………………………………………..
(นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ)
นายแพทย์ชานาญการ
ประธานทีม RM/รับข้อร้องเรี ยน
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล

ประเมินผล

