


รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563) 

หนวยงาน 

จํานวนขอรองเรียน (ครั้ง) 
พฤติกรรมบริการ การบริการ โครงสราง 

รวม 
พฤติกรรม

บริการ
อ่ืนๆ 

พูดไม
เหมาะสม 

รวม การ
บริการ
อ่ืนๆ 

รวม เครื่องมือ/
อุปกรณไม
เหมาะสม 

รวม 

งานNCD 1 1 1 
งานการเงินและบัญชี 1 1 

  
1 

งานทันตกรรม 1 1 1 
งานโภชนาการ 1 1 

  
1 

บริหารงานท่ัวไป 
  

1 1 1 
องคกรแพทย 2 2 

    
2 

รวม 4 4 2 2 1 1 7 



รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563) 

วันท่ีเกิด RM เวลา เหตุการณ ประเด็น 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
HN เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแขไขปญหา 

26 กุมภาพันธ 2563 16:00 พฤติกรรมบริการ พูดไมเหมาะสม หัวหนางาน งานNCD  - ไดรับคําบอกเลาจากตลาดหลาย

งาววาเปนผูปวยมาตรวจหลังนัด

คลินิก NCD แลวไดรับคําตําหนิ

เก่ียวกับการมาหลังนัดดวยถอยคํา

ท่ีไมเหมาะสมจากพยาบาล 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

14 มกราคม 2563 08:30 การบริการ การบริการอ่ืนๆ หัวหนางาน งานโภชนาการ - นมจืดบริการหองพิเศษหมดอาย ุ แจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ดูแล

วันหมดอายุของอาหารท่ีสงตอ

ใหผูปวย 

08 ธันวาคม 2562 06:00 โครงสราง เครื่องมือ/อุปกรณ

ไมเหมาะสม 

ผูจัดการ

ความเสี่ยง 

บริหารงานท่ัวไป - ออกซิเจนถังหมด ท้ังโรงพยาบาล - จัดยืมโรงพยาบาลใกลเคียง - - 

จัดซื้อถังออกซิเจนเพ่ิมเติม - - 

วางแผนใหบริษัทมาบํารุงรักษา

ทุกป 

30 ตุลาคม 2562 10:00 พฤติกรรมบริการ พูดไมเหมาะสม หัวหนางาน องคกรแพทย - ไดรับขอเรียนเรียนจากคําบอกเลา

ของผูรับบริการ วันท่ี 30/10/62 

เวลา 10.00 น. ผูรับบริการมา

พบแพทยดวยอาการปวดมือ มือ

บวม แพทยถามดวยเสียงไมพอใจ 

"แลวจะใหหมอทําอยางไร" 

ผูรับบริการตองการใหแพทยพูดให

ดีกวาน้ี 

แจงแพทยผูเก่ียวของในการ

ประชุมองคกรแพทย 

30 ตุลาคม 2562 11:30 พฤติกรรมบริการ พูดไมเหมาะสม หัวหนางาน งานการเงินและ

บัญชี 

- ไดรับขอรองเรียนผาน facebook 

รพ.เวียงแกน วันท่ี 30 ต.ค.62 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี



วันท่ีเกิด RM เวลา เหตุการณ ประเด็น 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
HN เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแขไขปญหา 

จนท.หองเก็บเงิน พูดไมไพเราะ 

พูดจาตําหนิผูรับบริการท่ียื่น พรบ.

และมาลางแผล 

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

10 ตุลาคม 2562 13:00 พฤติกรรมบริการ พูดไมเหมาะสม แพทยเวร/

แพทย

เจาของใข 

องคกรแพทย - ไดรับเรื่องรองเรียนจากกลอง

แสดงความคิดเห็น ผูรับบริการไม

มาตรวจตามนัด DM และมีระดับ

นํ้าตาลในเลือดสูง ตองการให

แพทยพูดกับผูรับบริการดวย

นํ้าเสียงทีไมดุ ไมตะคอก และพูด

ใหกําลังใจ 

แจงแพทยผูเก่ียวของในการ

ประชุมองคกรแพทย 

15/10/62 แลวคะ จะมีการ

ปรับปรุงมารยาทการสื่อสารใหดี

ข้ึน 

01 ตุลาคม 2562 16:00 การบริการ การบริการอ่ืนๆ หัวหนางาน งานทันตกรรม 54/31595 จนท.รพ.ไดรับทราบ วามีการ

กระจายขอมูลการรักษาของผูปวย

ดังกลาวสูชุมชน วามีการถอนฟน

ผิดซี ่ซึ่งผูปวยมาพบดวยอาการอา

ปากไดจํากัด ขอใบสงตัวเพ่ือไปรับ

การรักษาท่ีอ่ืน เมื่อวันท่ี 26 

กันยายน 2562 ครั้งน้ันไดใหการ

วินิจฉัยเบ้ืองตน เปน 

submasseteric space 

infection ไดใหการรักษาโดยการ

เปดเหงือกและถอนฟนลางขวา 2 

ซี่ เพ่ือระบายหนอง และนัด

ติดตามอาการ1 วันหลังใหการ

รักษา วันถัดมา ผูปวยมาติดตาม

อาการตามนัด และมีอาการบวม

แจงจนท.ผูเก่ียวของทบทวน 



วันท่ีเกิด RM เวลา เหตุการณ ประเด็น 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
HN เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแขไขปญหา 

ข้ึน จึงไดใหการรักษาเพ่ิมเติมโดย

ใสอุปกรณชวยระบายหนอง และ

รับผูปวยนอน รพ. เพ่ือดูอาการ 

และใหยาปฏิชีวนะ จนถึงวัน 

อังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

อาการดีข้ึนจึงใหผูปวยกลับบานได 

และใหกลับมาลางแผลและติดตาม

อาการทุกวัน 

 


