


รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 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 
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และนิติเวช 

  
1 1 1 

งานเวชระเบียน 1 1 
  

1 
งานสุขภาพจิต 

  
1 1 1 

งานประกันสุขภาพ 1 1 
    

1 
รวม 6 6 4 4 1 1 11 



รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

วันท่ีเกิด RM เวลา เหตุการณ ประเด็น 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
HN เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแขไขปญหา 

17 กรกฎาคม 2563 21.00 การบริการ การบริการอ่ืนๆ หัวหนางาน งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

 - ผูรับบริการเขียนใบรองเรียนใสใน

กลองรับเรื่องรองเรียน หนาหอง 

ER เหตุการณ วันท่ี 12/7/63 

เวลา 21.00 พาบุตรมารับการ

รักษาดวยอาการหายใจหอบ 

หายใจมีเสียงดัง ไอ ไดรับการ

รักษาพนยา อาการดีข้ึนและกลับ

บาน หลังจากน้ันพบอาการหายใจ

เสียงดัง หอบเหน่ือยซ้ํา จึงถาย

คลิปและสงใหพยาบาลดูทาง

เฟซบุค ไดรับการตอบกลับมา ให

กลับมาดูอีกครั้ง เสียงฝนตกยังดัง

กวาอีกนะ และพยาบาลท่ีพูดน่ัง

อยูหนาจอคอมพิวเตอรอยางเดียว

ตลอดการรักษา 

แจงจนท.ผูเก่ียวของทบทวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พฤติกรรมบริการ พูดไมเหมาะสม หัวหนางาน งานเวชระเบียน - ไดรับคํารองเรียนจากผูรับบริการ 

วามาติดตอท่ีแผนกเวชระเบียน 

เวรเชา เวลาประมาณ 08.00 น. 

วันท่ี 08/07/2563 ไดรับการสง

ตอมาจาก รพ.เชียงราย เพ่ือมาทํา

กายภาพบําบัด ผูรับบริการ

สอบถามเจาหนาท่ีชายท่ีจุด 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 



วันท่ีเกิด RM เวลา เหตุการณ ประเด็น 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
HN เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแขไขปญหา 

  

     ประชาสัมพันธวาจะตองไปรับ

บริการตอท่ีจุดบริการใด เน่ืองจาก

ไมเคยมาท่ีหองกายภาพบําบัด รพ.

เวียงแกน มากอน ไดรับคําตอบ

จากเจาหนาท่ีวา เคยมาท่ีไหนก็ให

ไปท่ีน่ัน ผูรับบริการไมพึงพอใจ 

 

  

การบริการ การบริการอ่ืนๆ หัวหนางาน งานสุขภาพจิต - ผูปวยมารรับบริการหองให

คําปรึกษา ในเวลาราชการ รอ

พยาบาลหนาหอง นานมากกวา 

30 นาที แลวไมทราบไปไหน ไม

แจง  แตเห็นเด็กนอนเลนในหอง 

จึงแอบถายรูปไวเปนหลักฐาน  

หัวหนาแจงใหเจาหนาท่ีไมอยู

ประจําหองใหแจงหัวหนา

งาน  หรือกรณีติดคนไขรายอ่ืน

อยูใหแจงคนมาอยูชวย 

  

พฤติกรรมบริการ พูดไมเหมาะสม หัวหนางาน งานประกัน

สุขภาพ 

- ไดรับเรื่องรองเรียนจาก 

Facebook รพ.เวียงแกนท่ี

ประชาสัมพันธ COVID19 วา

เจาหนาท่ีงานประกันสุขภาพพูด

ใหขอมูลเก่ียวกับการยายสิทธิการ

รักษาไมเหมาะสม 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

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

งาววาเปนผูปวยมาตรวจหลังนัด

คลินิก NCD แลวไดรับคําตําหนิ

เก่ียวกับการมาหลังนัดดวยถอยคํา

ท่ีไมเหมาะสมจากพยาบาล 

 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 



วันท่ีเกิด RM เวลา เหตุการณ ประเด็น 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
HN เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแขไขปญหา 

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  

- วางแผนใหบริษัทมา

บํารุงรักษาทุกป 

 

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 

จนท.หองเก็บเงิน พูดไมไพเราะ 

พูดจาตําหนิผูรับบริการท่ียื่น พรบ.

และมาลางแผล 

 

 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 



วันท่ีเกิด RM เวลา เหตุการณ ประเด็น 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
HN เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแขไขปญหา 

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

ข้ึน จึงไดใหการรักษาเพ่ิมเติมโดย

ใสอุปกรณชวยระบายหนอง และ 

รับผูปวยนอน รพ. เพ่ือดูอาการ 

 



วันท่ีเกิด RM เวลา เหตุการณ ประเด็น 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
HN เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแขไขปญหา 

       และใหยาปฏิชีวนะ จนถึงวัน 

อังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

อาการดีข้ึนจึงใหผูปวยกลับบานได 

และใหกลับมาลางแผลและติดตาม

อาการทุกวัน 

 

 


