
         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล  อ.ขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   

ที ่ ชร 0032.301/106                     วันที ่  1 กันยายน 2564 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการข้อร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 12 เดือน และขออนุญาตน า     
        เผยแพร่บน เว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุนตาล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.เรื่องเดิม 
โรงพยาบาลขุนตาล ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลขุน

ตาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2.ข้อเท็จจริง 
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ ก าหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence-based Integrity and Transparency Assessment: EBIT EB ๑๐ ข้อ 3 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการข้อร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 12 เดือน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข นั้น  

3.ข้อพิจารณา 
3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โรงพยาบาลขุนตาล มีเรื่องร้องเรียนดังข้อต่อไปนี้ 

                1. เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน 
                         หน่วยงาน จ านวน  8 ครั้ง 

       2.เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน   0 ครั้ง 
             (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) 

  3.2 ขออนุญาตเผยแพร่ ผ่านเว็ปไซร์ของโรงพยาบาลขุนตาล 

4.ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบพิจรณา 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 

       (นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ) 
      ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

       อนุมัติ 
       ไม่อนุมัติ 

 

                                                                         (นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
                                                        นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 



สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนโรงพยาบาลขุนตาล 
 ตุลาคม 2563  - 31 สิงหาคม  2564   

จ านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด   8  ครั้ง   
      1.ด้านพฤติกรรมบริการ         5   ครั้ง  
          ห้องบัตร+ER =1 (ระดับ C=1),MSO=2 (C=2,),OPD =2 (A=1,D=1) 
      2.ด้านระบบบริการ                1   ครั้ง  งาน เปล =1 (ระดับ C=1) 
      3.ด้านสิ่งแวดล้อม                  2 ครั้ง  ฝ่ายบริหาร (ระดับ B=2)                                                          
    แหล่งที่มา : ตู้รับข้อคิดเห็น = 4   ครั้ง  ทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง และผ่านศูนย์คุณภาพ 3  ครั้ง 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 
1.ด้านพฤติกรรมบริการ  3  เหตุการณ์ 

1.1.ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียนและแต่ระบุชื่อผู้
ถูกร้องเรียน  
    1.องค์กรแพทย์ (ธันวาคม 2564) 
         ร้องเรียนผ่าน ตู้รับความคิดเห็น ของ
รพ. ความว่า “เป็นคนไข้มาตรวจกับ หมอ พ.
(นามสมมุติ) ตรวจคนไข้ได้แย่ พูดจาขวานผ่า
ซาก แม้แต่หน้าคนไข้ยังไม่มอง ” 

 
 
 
ประธานองค์กรแพทย์ (ผอก) ได้พูดคุยท าความ
เข้าใจกับแพทย์ผู้ถูกร้องเรียน และให้ปรับ
พฤติกรรม และการใช้ค าพูดที่สุภาพ 

 
 
 
ยังพบข้อ
ร้องเรียนกับจนท.
ที่ถูกร้องในเวลา
ต่อมา 

1.2.ระบุชื่อผู้ร้องเรียนแต่ไม่ระบุชื่อผู้ถูก
ร้องเรียน  
    2.ห้องบัตร,ER   (18 มกราคม 64) 

ผู้ร้องชื่อ นายธนภัทร (Tel 064-
9659598) 

ร้องเรียนผ่าน ตู้รับความคิดเห็น ของรพ. ความ
ว่า “โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลผู้ป่วยซึ่งเป็น
แม่ของตนเองเมื่อวันที่ 14 มค.64 แม่หกล้ม
ปวดข้อมือขวา อาการบวม ไม่ทุเลา ตนเอง 
ท างานอยู่กรุงเทพ โทรมาสอบถามอาการเวลา
ประมาณ18.30 น.เจ้าหน้าที่ทะเบียนบอกว่า
ให้ข้อมูลไม่ได้ พยาบาลเวรบ่ายห้องฉุกเฉิน      
ไม่ยอมให้ข้อมูล ตนเองจึงนั่งเครื่องบินมารับแม่
ไปตรวจที่รพ.OVB ๆบอกว่า กระดูกข้อมือหัก
ต้องใส่เฝือก หมอที่รพ.ขุนตาลรักษาไม่ได้ท าไม
ไม่แจ้งคนไข้หรือแนะน าคนไข้ให้ไปรักษาที่อ่ืน 
และรพ.ต้องไปปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์
ใหม่ ” 

 
 
กลุ่มการพยาบาลได้ปรึกษาทีม HAและทีมRM 
ได้มติให้จัดท า(1)แนวทางการให้ข้อมูลผู้ป่วยทาง
โทรศัพท์ และ(2)จัดท า dialogue  ในการรับ
โทรศัพท์ 

 
 
ยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนกับจนท.
ที่ถูกร้องในเวลา
ต่อมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 
1.ด้านพฤติกรรมบริการ  (ต่อ) 

  3.องค์กรแพทย์ (20มกราคม 64) 
ผู้ร้องชื่อ นางพูนสิริ  ระเรือง 
ร้องเรียนผ่านห้องศูนย์คุณภาพ ความว่า  
 “ไม่พอใจที่หมอพูดไม่ดี”  
หมอพ. (นามสมมุติ)พูดไม่ดีใส่ตน พูดเสียงดัง
ด้วย (ขณะที่พูดเวลา 9.30 น. ตนเองบอกว่า
เมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนปวดขา 2 ข้างมาก 
ทนไม่ไหวจึงมาตรวจที่ห้องฉุกเฉิน  พูดไม่ทัน
จบ หมอก็พูดว่ามาท าไมมาตอนนี้ ท าไมไม่หา
ยากินบรรเทาก่อน)   

 
 
 
 
   -ประธานองค์กรแพทย์ (ผอก) ได้พูดคุยท าความ
เข้าใจกับแพทย์ผู้ถูกร้องเรียน และให้ปรับ
พฤติกรรม และการใช้ค าพูดที่สุภาพ 
 
 

 
 
 
 
ไม่ถูกร้องเรียนใน
เวลาต่อมา 
 
 
 
 

 4. OPD  13 กค.2564 
     ระบุชื่อผู้ถูกร้องเรียน แต่ไม่ระบุผู้ร้อง 
 4.1 ระบุชื่อ พยาบาล.................มีพฤติกรรม
บริการที่มีผลกระทบกับผู้ร่วมงาน เช่น การใช้
น้ าเสียงดุว่า ให้ทั้งจนท.และผู้รับบริการ  และ
ท าให้บรรยากาศการท างานไม่ดี   
 
4.2 ระบุชื่อพยาบาล......................มีพฤติกรรม
บริการ มาสายบ่อย ไม่กระตือรือร้นในการ
ท างาน ไม่มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 
 

 
 
4.1 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลได้เชิญพยาบาล
ที่ถูกร้องเรียนมาสอบถามข้อเท็จจริง และขอความ
ร่วมมือในการปรับพฤติกรรมในการท างาน และให้
ระมัดระวังค าพูดที่ใช้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 
 
4.2 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลได้เชิญพยาบาล
ที่ถูกร้องเรียนมาสอบถามข้อเท็จจริง และขอความ
ร่วมมือในการปรับพฤติกรรมในการท างานและให้มี
ความกระตือรือล้นในการท างาน 

 
 
 
รอติดตาม
ประเมิน 
 
 
รอติดตาม
ประเมิน 

 
2.ด้านระบบบริการ/ระบบงาน มี  1 เหตุการณ์ 

2.1 ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียนและไม่ระบุผู้ถูก
ร้องเรียน 
     4.งาน เปล  (16 ธันวาคม  2563) 
ร้องเรียนผ่าน ตู้รับความคิดเห็น ของรพ.  
ความว่า “มีผู้ป่วยซ้อนท้าย MC มาใช้บริการ
เมื่อวันที่ 16  ธค.63เวลาประมาณ เที่ยง        
5 นาที ไม่มีเจ้าหน้าที่เปลมารับผู้ป่วยๆจึงล้ม
ลง ชนกับถังน้ าเย็น แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ” 

 
 
หัวหน้างาน ER ได้จัดประชุมพนักงานเปลและได้
แบ่งเวลาลงพักรับประทานอาหาร และได้
ก าหนดให้ต้องมีพนักงานเปลประจ าที่หน้า ห้อง ER 
ตลอดเวลา 

 
 
ไม่พบข้อ
ร้องเรียนประเด็น
ล่าช้า 
ในเวลาต่อมา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 
3.ระบบส่ิงแวดล้อม,งานสนับสนุนบริการ  มี 2 ครั้ง 

1.1.ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียนและไม่ระบุช่ือผู้ถูก
ร้องเรียน  
    5,6.ฝ่ายบริหาร (12 ตุลาคม 2563 
และ  
5 พฤศจิกายน 2563) 
ร้องเรียนผ่าน ตู้รับความคิดเห็น ของรพ. 
ความว่า “อยากให้ประตูทางเข้าออกรพ.เป็น
ทางเดียวแหมือนเดิม เนื่องจากท่ีปรับใหม่ท า
ให้คนไข้ท่ีอยู่ทิศเหนือรพ.ต้องไป U-Turn 
ไกล” 

 

 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารได้แก้ปัญหาดังนี้ 
1.จัดท าป้ายเตือนตัวหนังสือโตๆมองเห็นชัด     ให้
ผู้รับบริการเข้าออกรพ.ได้รับทราบถึงกฎหมาย
การจราจร และเพ่ือความปลอดภัย 
2.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ข้อมูล 
ความจ าเป็นต้องมีระบบ One Way ในรพ. 
ทุก 2 ชม.เป็นเวลา 1 เดือน 

 
 
 
ไม่พบข้อ
ร้องเรียนกับ
จนท.ที่ถูกร้อง
ในเวลาต่อมา 
 
 
 

 
 
 
 
            ลงชื่อ…………………………………..                                 ลงชื่อ………………………………………..   
                (นางอาภรณ์  ทองทิพย์)                                             (นายแพทย์อุทิศ ศรีวิชัย) 
            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                          นายแพทย์ปฏิบัติกการ รักษาการในต าแหน่ง 
                     ผูส้รุปข้อมูล                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล     
                1 กันยายน 2564                                               ประธานทีม RM/รับข้อร้องเรียน 
                                                                    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี............1...........เดือน................กันยายน............... พ.ศ...............2564..............................            
หัวข้อ  รายงานสรุปผลการด าเนินการข้อร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 12 เดือน    
         (ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564) 
รายละเอียดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-64 
หมายเหตุ........................................................................... ..................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ) 
                     ต าแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
               วัน...1..เดือน..กนัยายน...พ.ศ....2564                    วัน...1..เดือน..กันยายน...พ.ศ....2564            
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

  วัน...1..เดือน..กันยายน...พ.ศ....2564           
 

 

 

 

 

 

 


