


รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 – 10 มีนาคม 2564) 

หนวยงาน

จํานวน (ครั้ง) 

CPE404:ผูปวยไม

รอตรวจไมพึง

พอใจ รองเรียน

GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย

GPM204:เกิดเรื่อง

รองเรียนท่ัวไป

ซ่ึงไมเกี่ยวกับ

การบริการทาง

การแพทย

ผลรวมท้ังหมด

งานการพยาบาลผูคลอด 1 1 

งานผูปวยใน 1 1 

งานพัสดุ 1 1 

งานเวชระเบียน 1 1 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 2 2 

งานเอดส 1 1 

ผลรวมท้ังหมด 2 2 3 7 



รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 – 10 มีนาคม 2564) 

วันท่ีเกิด RM เหตุการณ 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
สรุปประเด็นปญหา รายละเอียด แนวทางแกไข 

22 กุมภาพันธ 2564 CPE404:ผูปวยไม

รอตรวจ ไมพึงพอใจ 

รองเรียน 

งานเอดส งานเอดส HN 57/11878 ใหขอมูล จนท.จุด

ประชามสัมพันธพูดจาเสียงดัง ให

กลับไปวัดไขท่ีจุดคัดกรองโควิด ทํา

ใหผูปวยไมรอตรวจ ตองกลับบาน 

มารดาพามาตรวจซ้ําอีกรอบ 

ผูรับบริการ HN 57/11878 ให

ขอมูล เจาหนาท่ีจุดประชามสัมพันธ

พูดจาเสียงดัง ใหกลับไปวัดไขท่ีจุด

คัดกรองโควิด ทําใหผูปวยไมรอ

ตรวจ ตองกลับบาน มารดาพามา

ตรวจซ้ําอีกรอบ 

แจงจุดประชาสัมพันธ / อธิบาย

เหตุผลของการซักประวัติท่ีจุด

คัดกรองโควิด 

18 กุมภาพันธ 2564 CPE404:ผูปวยไม

รอตรวจ ไมพึงพอใจ 

รองเรียน 

งานเทคนิค

การแพทย 

งานเทคนิค

การแพทย 

ผูปวยรองเรียนวาไมไดรับการเจาะ

เลือด 

ขณะเดินทางมาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

เวลา 8.00 น. พบผูปวยชายสูงอายุ

ไมทราบช่ือเดินเขามาสอบถามและ

รองเรียนดวยปากเปลาท่ีหนาหอง 

lab วาเจาหนาท่ีไมยอมเจาะเลือด

ให โดยตนไดยืนรอมาเปนช่ัวโมง 

ไดตรวจสอบเอกสารผูปวย 

พบวามีเพียงบัตรคิวขนาดเล็ก 

ไมมีใบนําทางผูปวยท่ีใชระบุ

ตัวตนและรายการตรวจมาดวย

จึงไดพาผูปวยไปท่ีงานเวช

ระเบียน และแนะนําใหผูปวยรอ

รับใบนําทางท่ีหองเวชระเบียน

กอน เพ่ือนํามาเจาะเลือดตอไป 

16 กุมภาพันธ 2564 GPM204:เกิดเรื่อง

รองเรียนท่ัวไป ซึ่งไม

เก่ียวกับการบริการ

ทางการแพทย 

ขอรองเรียน งานการ

พยาบาลผูคลอด 

รับคํารองเรียนจาก facebook รพ.

เวียงแกน เหตุการณ วันท่ี 16 ก.พ.

64 เวรเชา คลินิก ANC วามารับ

บริการใหจับคิว แตไมถูกเรียกตาม

คิว สอบถามเจาหนาท่ีไดรับคําตอบ

วาลืมเรียง 

รับคํารองเรียนจาก facebook รพ.

เวียงแกน เหตุการณ วันท่ี 16 ก.พ.

64 เวรเชา คลินิก ANC วามารับ

บริการใหจับคิว แตไมถูกเรียกตาม

คิว สอบถามเจาหนาท่ีไดรับคําตอบ

วาลืมเรียง 

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน 



วันท่ีเกิด RM เหตุการณ 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
สรุปประเด็นปญหา รายละเอียด แนวทางแกไข 

12 กุมภาพันธ 2564 GPM204:เกิดเรื่อง

รองเรียนท่ัวไป ซึ่งไม

เก่ียวกับการบริการ

ทางการแพทย 

ขอรองเรียน งานผูปวยใน ญาติผูปวยในเขียนคํารองเรียนผาน 

Facebook รพ.เวียงแกน วา มา

ติดตอเฝาไขผูปวยรับนอน 

เหตุการณวันท่ี 12 ก.พ.64 แต

ประตูล็อก ไมไดรับความสนใจและ

การชวยเหลือ 

วันท่ี 12 ก.พ.64 เวรบาย มีญาติมา

ติดตอเฝาไขผูปวยรับนอน แตประตู

ล็อก ไมไดรับความสนใจและการ

ชวยเหลือจากเจาหนาท่ี 

แจงญาติผูปวยรับทราบถึงแนว

ทางการเฝาไขผูปวยนอน ในชวง

การระบาดของโรคโควิด 19 

และการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

28 มกราคม 2564 GPM204:เกิดเรื่อง

รองเรียนท่ัวไป ซึ่งไม

เก่ียวกับการบริการ

ทางการแพทย 

ขอรองเรียน งานพัสด ุ รับเรื่องรองเรียนจากคําบอกเลาของ

ผูรับบริการ วามาติดตอรับแพมเพิส

ใหญาติท่ีติดเตียง ประมาณปลาย

เดือน ม.ค.64 ท่ีงานพัสดุ ญาติรูสึก

วา จนท.แสดงอาการไมพอใจ ไม

กลาไมขอรับแพมเพิสอีก 

รับเรื่องรองเรียนจากคําบอกเลาของ

ผูรับบริการ วามาติดตอรับแพมเพิส

ใหญาติท่ีติดเตียง ประมาณปลาย

เดือน ม.ค.64 ท่ีงานพัสดุ ญาติรูสึก

วา จนท.แสดงอาการไมพอใจ ไม

กลาไมขอรับแพมเพิสอีก 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

14 ธันวาคม 2563 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

รับเรื่องรองเรียนจาก facebook มา

รับบริการปวดเขาบวมแดงรอน 

ไมไดรับคําแนะนําเรื่องประคบเย็น 

ไดรับยานวด นวดแลวปวดมาก

กวาเดิม 

รับเรื่องรองเรียนจาก facebook มา

รับบริการปวดเขาบวมแดงรอน 

ไมไดรับคําแนะนําเรื่องประคบเย็น 

ไดรับยานวด นวดแลวปวดมาก

กวาเดิม 

แจงเจาหนาท่ีในหนวยงาน

รับทราบขอรองเรียน ให

คําแนะนําการปฏิบัติตัวท่ี

เหมาะสมกับโรคทุกราย 

1 ธันวาคม 2563 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

รับแจงเรื่องรองเรียนจากเวทีผูนํา วา

มารับบริการท่ีโรงพยาบาล ปวดทอง

มากขอข้ึนรถเข็น แตไมไดรับบริการ 

รับแจงเรื่องรองเรียนจากเวทีผูนําวา 

วันท่ี 1 ธ.ค.63 มารับบริการท่ี

โรงพยาบาล ปวดทองมาก ตองการ

ข้ึนรถเข็น แตไมไดรับบริการ (ผูปวย

ช่ือเจี๊ยะ แซลี/เจี้ย ยอดมณีบรรพต) 

สอบสวนเจาหนาท่ีในเวร

ดังกลาวพบผูรับบริการขับ

รถยนตมาจอดหนาตึกแตไมได

ลดกระจกหรือเปดประตูแจงวามี

ผูปวยหรือขอรถเข็น เจาหนาท่ี2 

ทานรอรับอยูกอนแลวแตไมกลา

เปดประตูรถผูรับบริการเอง 

เกรงเปนการเสียมารยาท จึงทํา



วันท่ีเกิด RM เหตุการณ 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
สรุปประเด็นปญหา รายละเอียด แนวทางแกไข 

ใหเกิดความไมพึงพอใจดังกลาว 





รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) 

หนวยงาน

จํานวน (ครั้ง) 

CPE404:ผูปวยไม

รอตรวจไมพึง

พอใจ รองเรียน 

GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย

GPM204:เกิดเรื่อง

รองเรียนท่ัวไป

ซ่ึงไมเกี่ยวกับ

การบริการทาง

การแพทย

ผลรวมท้ังหมด

งานการพยาบาลผูคลอด 1 1 

งานผูปวยใน 1 1 2 

งานพัสดุ 1 1 

งานเวชระเบียน 1 1 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 3 3 

งานเอดส 1 1 

งานควบคุมโรค 1 1 

งานยาเสพติดและสุขภาพจิต 1 1 2 

งานองคกรแพทย 3 3 

ผลรวมท้ังหมด 3 9 3 15 



รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) 

 

วันท่ีเกิด RM เหตุการณ 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
สรุปประเด็นปญหา รายละเอียด แนวทางแกไข 

22 กุมภาพันธ 2564 CPE404:ผูปวยไม

รอตรวจ ไมพึงพอใจ 

รองเรียน 

งานเอดส งานเอดส HN 57/11878 ใหขอมูล จนท.จุด

ประชามสัมพันธพูดจาเสียงดัง ให

กลับไปวัดไขท่ีจุดคัดกรองโควิด ทํา

ใหผูปวยไมรอตรวจ ตองกลับบาน 

มารดาพามาตรวจซ้ําอีกรอบ 

ผูรับบริการ HN 57/11878 ให

ขอมูล เจาหนาท่ีจุดประชามสัมพันธ

พูดจาเสียงดัง ใหกลับไปวัดไขท่ีจุด

คัดกรองโควิด ทําใหผูปวยไมรอ

ตรวจ ตองกลับบาน มารดาพามา

ตรวจซ้ําอีกรอบ 

แจงจุดประชาสัมพันธ / อธิบาย

เหตุผลของการซักประวัติท่ีจุด

คัดกรองโควิด 

18 กุมภาพันธ 2564 CPE404:ผูปวยไม

รอตรวจ ไมพึงพอใจ 

รองเรียน 

งานเทคนิค

การแพทย 

งานเทคนิค

การแพทย 

ผูปวยรองเรียนวาไมไดรับการเจาะ

เลือด 

ขณะเดินทางมาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

เวลา 8.00 น. พบผูปวยชายสูงอายุ

ไมทราบช่ือเดินเขามาสอบถามและ

รองเรียนดวยปากเปลาท่ีหนาหอง 

lab วาเจาหนาท่ีไมยอมเจาะเลือด

ให โดยตนไดยืนรอมาเปนช่ัวโมง 

ไดตรวจสอบเอกสารผูปวย 

พบวามีเพียงบัตรคิวขนาดเล็ก 

ไมมีใบนําทางผูปวยท่ีใชระบุ

ตัวตนและรายการตรวจมาดวย

จึงไดพาผูปวยไปท่ีงานเวช

ระเบียน และแนะนําใหผูปวยรอ

รับใบนําทางท่ีหองเวชระเบียน

กอน เพ่ือนํามาเจาะเลือดตอไป 

16 กุมภาพันธ 2564 GPM204:เกิดเรื่อง

รองเรียนท่ัวไป ซึ่งไม

เก่ียวกับการบริการ

ทางการแพทย 

ขอรองเรียน งานการ

พยาบาลผูคลอด 

รับคํารองเรียนจาก facebook รพ.

เวียงแกน เหตุการณ วันท่ี 16 ก.พ.

64 เวรเชา คลินิก ANC วามารับ

บริการใหจับคิว แตไมถูกเรียกตาม

คิว สอบถามเจาหนาท่ีไดรับคําตอบ

วาลืมเรียง 

รับคํารองเรียนจาก facebook รพ.

เวียงแกน เหตุการณ วันท่ี 16 ก.พ.

64 เวรเชา คลินิก ANC วามารับ

บริการใหจับคิว แตไมถูกเรียกตาม

คิว สอบถามเจาหนาท่ีไดรับคําตอบ

วาลืมเรียง 

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน 



วันท่ีเกิด RM เหตุการณ 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
สรุปประเด็นปญหา รายละเอียด แนวทางแกไข 

12 กุมภาพันธ 2564 GPM204:เกิดเรื่อง

รองเรียนท่ัวไป ซึ่งไม

เก่ียวกับการบริการ

ทางการแพทย 

ขอรองเรียน งานผูปวยใน ญาติผูปวยในเขียนคํารองเรียนผาน 

Facebook รพ.เวียงแกน วา มา

ติดตอเฝาไขผูปวยรับนอน 

เหตุการณวันท่ี 12 ก.พ.64 แต

ประตูล็อก ไมไดรับความสนใจและ

การชวยเหลือ 

วันท่ี 12 ก.พ.64 เวรบาย มีญาติมา

ติดตอเฝาไขผูปวยรับนอน แตประตู

ล็อก ไมไดรับความสนใจและการ

ชวยเหลือจากเจาหนาท่ี 

แจงญาติผูปวยรับทราบถึงแนว

ทางการเฝาไขผูปวยนอน ในชวง

การระบาดของโรคโควิด 19 

และการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

28 มกราคม 2564 GPM204:เกิดเรื่อง

รองเรียนท่ัวไป ซึ่งไม

เก่ียวกับการบริการ

ทางการแพทย 

ขอรองเรียน งานพัสด ุ รับเรื่องรองเรียนจากคําบอกเลาของ

ผูรับบริการ วามาติดตอรับแพมเพิส

ใหญาติท่ีติดเตียง ประมาณปลาย

เดือน ม.ค.64 ท่ีงานพัสดุ ญาติรูสึก

วา จนท.แสดงอาการไมพอใจ ไม

กลาไมขอรับแพมเพิสอีก 

รับเรื่องรองเรียนจากคําบอกเลาของ

ผูรับบริการ วามาติดตอรับแพมเพิส

ใหญาติท่ีติดเตียง ประมาณปลาย

เดือน ม.ค.64 ท่ีงานพัสดุ ญาติรูสึก

วา จนท.แสดงอาการไมพอใจ ไม

กลาไมขอรับแพมเพิสอีก 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

14 ธันวาคม 2563 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

รับเรื่องรองเรียนจาก facebook มา

รับบริการปวดเขาบวมแดงรอน 

ไมไดรับคําแนะนําเรื่องประคบเย็น 

ไดรับยานวด นวดแลวปวดมาก

กวาเดิม 

รับเรื่องรองเรียนจาก facebook มา

รับบริการปวดเขาบวมแดงรอน 

ไมไดรับคําแนะนําเรื่องประคบเย็น 

ไดรับยานวด นวดแลวปวดมาก

กวาเดิม 

แจงเจาหนาท่ีในหนวยงาน

รับทราบขอรองเรียน ให

คําแนะนําการปฏิบัติตัวท่ี

เหมาะสมกับโรคทุกราย 

1 ธันวาคม 2563 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

รับแจงเรื่องรองเรียนจากเวทีผูนํา วา

มารับบริการท่ีโรงพยาบาล ปวดทอง

มากขอข้ึนรถเข็น แตไมไดรับบริการ 

รับแจงเรื่องรองเรียนจากเวทีผูนําวา 

วันท่ี 1 ธ.ค.63 มารับบริการท่ี

โรงพยาบาล ปวดทองมาก ตองการ

ข้ึนรถเข็น แตไมไดรับบริการ (ผูปวย

ช่ือเจี๊ยะ แซลี/เจี้ย ยอดมณีบรรพต) 

สอบสวนเจาหนาท่ีในเวร

ดังกลาวพบผูรับบริการขับ

รถยนตมาจอดหนาตึกแตไมได

ลดกระจกหรือเปดประตูแจงวามี

ผูปวยหรือขอรถเข็น เจาหนาท่ี2 

ทานรอรับอยูกอนแลวแตไมกลา

เปดประตูรถผูรับบริการเอง 

เกรงเปนการเสียมารยาท จึงทํา



วันท่ีเกิด RM เหตุการณ 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
สรุปประเด็นปญหา รายละเอียด แนวทางแกไข 

ใหเกิดความไมพึงพอใจดังกลาว 

6 สิงหาคม 2564 CPE404:ผูปวยไม

รอตรวจ ไมพึงพอใจ 

รองเรียน 

ขอรองเรียน งานยาเสพติด

และสุขภาพจิต 

สงผูปวย มาท่ีงานสุขภาพจิต ไมมี

เจาหนาท่ีประจําอยู เน่ืองจากออก

ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี และไมมี

ผูรับผิดชอบแทน ทําใหตองนัด

ผูปวยมาในวันตอไป ทําใหผูปวยเสีย

คาเดินทางมาใหมในนัดตอไป 

งานสุขภาพจิต ไมมเีจาหนาท่ีประจํา

อยู เน่ืองจากออกปฏิบัติงานนอก

พ้ืนท่ี และไมมผีูรับผิดชอบแทน ทํา

ใหตองนัดผูปวยมาในวันตอไป ทําให

ผูปวยเสียคาเดินทางมาใหมในนัด

ตอไป มีแตหอง และของใชเด็กเต็ม

หอง ผูรับบริการไมพึงพอใจ 

จัดสรรบุคลากรมาปฏิบัติงาน

แทนเจาหนาท่ีท่ีออกปฏิงาน

นอกพ้ืนท่ี 

11 กรกฎาคม 2564 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานองคกร

แพทย 

รับทราบขอแสดงความคิดเห็นทาง 

facebook วันท่ี 11 ก.ค. 2564 

จากญาติผูรับบริการเก่ียวกับการ

ตรวจวินิจฉัย ท่ีระบุช่ือ รพ.เวียงแกน 

วาพาญาติผูสูงอายุมาตรวจท่ีหอง

ฉุกเฉิน 6 โมงเชาวันอาทิตยดวย

อาการปวดทอง ไดรับคําวินิจฉัยวา

เปนกระเพาะ ไดรับยาไป

รับประทานท่ีบานอาการไมทุเลา จึง

พาไป รพ.เชียงรายอินเตอร ไดรับคํา

วินิจฉัยวาเปนถุงนํ้าดีอักเสบ และ

กลับมาสงตอกลับมา รับนอนท่ี รพ.

เวียงแกน 

รับทราบขอแสดงความคิดเห็นทาง 

facebook วันท่ี 11 ก.ค. 2564 

จากญาติผูรับบริการเก่ียวกับการ

ตรวจวินิจฉัย ท่ีระบุช่ือ รพ.เวียงแกน 

วาพาญาติผูสูงอายุมาตรวจท่ีหอง

ฉุกเฉิน 6 โมงเชาวันอาทิตยดวย

อาการปวดทอง ไดรับคําวินิจฉัยวา

เปนกระเพาะ ไดรับยาไป

รับประทานท่ีบานอาการไมทุเลา จึง

พาไป รพ.เชียงรายอินเตอร ไดรับคํา

วินิจฉัยวาเปนถุงนํ้าดีอักเสบ และ

กลับมาสงตอกลับมา รับนอนท่ี รพ.

เวียงแกน 

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน 

5 กรกฎาคม 2564 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานควบคุม

โรคติดตอ 

ผูรับบริการไมพึงพอใจท่ีถูกเลื่อนนัด

ตรวจ COVID19 

ไดรับคํารองเรียนจาก จนท.รพ.สต. 

วาผูรับบริการไมพึงพอใจท่ีถูกเลื่อน

นัดตรวจ COVID19 เหตุการณวันท่ี 

5 ก.ค. 2564 ผูปวยมาหลังเวลา

แจงแนวทางการตรวจ swab 

COVID ใหชัดเจน 



วันท่ีเกิด RM เหตุการณ 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
สรุปประเด็นปญหา รายละเอียด แนวทางแกไข 

นัด จนท.ท่ีเตนทจุดคัดกรองได

ประสานทีมตรวจ swab COVID 

แลววาไมพรอมใหบริการตรวจในวัน

ดังกลาว แจงใหเลื่อนนัดผูรับบริการ

ใหมาวันเวลาอ่ืน ผูรับบริการไมพึง

พอใจ แจงผาน จนท.รพ.สต.มายัง 

รพ. 

4 มิถุนายน 2564 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานองคกร

แพทย 

ผูรับบริการคลินิก NCD เขียนใบ

เสนอความคิดเห็น วันศุกร ท่ี 4 

มิ.ย. 2564 ใหแพทยมาตรวจท่ี

คลินิกเบาหวานตรงตามเวลา รอรับ

บริการนาน มีแพทย 3 คนควรแบง

ตรวจผูปวยในและคลินิกเบาหวาน 

ผูรับบริการคลินิก NCD เขียนใบ

เสนอความคิดเห็น วันศุกร ท่ี 4 

มิ.ย. 2564 ใหแพทยมาตรวจท่ี

คลินิกเบาหวานตรงตามเวลา รอรับ

บริการนาน มีแพทย 3 คนควรแบง

ตรวจผูปวยในและคลินิกเบาหวาน 

การจัดสรรแพทยเพ่ือใหลดเวลา

รอคอย 

31 พฤษภาคม 2564 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานยาเสพติด

และสุขภาพจิต 

เมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 2564 เวลา

08.00น. ผูรับบริการมารอรับ

บริการงานสุขภาพจิต เจาหนาท่ีแจง

ผูรับบริการวาจะไปรับประทาน

อาหารเชากอน ทําใหผูรับบริการรอ

นาน  

เมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 2564 เวลา

08.00 น. ผูรับบริการมารอรับ

บริการงานสุขภาพจิต เจาหนาท่ีแจง

ผูรับบริการวาจะไปรับประทาน

อาหารเชากอน ทําใหผูรับบริการรอ

นาน 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน ทบทวนแนวทาง

การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

30 เมษายน 2564 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานควบคุม

โรคติดตอ 

วันท่ี 30 เม.ย. 2564 เวลา 9.30 

น. ผูรับบริการท่ีมาตรวจ COVID 

บริเวณท่ีทํา swab test ใหความ

คิดเห็นวา 1) ทําไมเอาคนปกติกับ

คนกลุมเสี่ยงมาวันเดียวกัน 2) น่ังรอ

ติดกันมีความเสี่ยงตอการ

วันท่ี 30 เม.ย. 2564 เวลา 9.30 

น. ผูรับบริการท่ีมาตรวจ COVID 

บริเวณท่ีทํา swab test ใหความ

คิดเห็นวา 1) ทําไมเอาคนปกติกับ

คนกลุมเสี่ยงมาวันเดียวกัน 2) น่ังรอ

ติดกันมีความเสี่ยงตอการ

ปรับปรุงจุดตรวจ และแยกกลุม 

เพ่ือ swab 



วันท่ีเกิด RM เหตุการณ 
การรายงาน

ผูเก่ียวของ 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
สรุปประเด็นปญหา รายละเอียด แนวทางแกไข 

แพรกระจายเช้ือหรือไม 3) ขอทาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับวิธีการ ไม

ควรเอามาปะปนกัน 

แพรกระจายเช้ือหรือไม 3) ขอทาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับวิธีการ ไม

ควรเอามาปะปนกัน 

26 มีนาคม 2564 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

วันท่ี 26 ม.ีค.2564 ผูรับบริการ

เปนบุตรผูปวย case stroke แจง

เรื่องรองเรียนทาง facebook 

โรงพยาบาล วาไดรับการสงตัว

มารดากลับมารักษาตอท่ี รพ.เวียง

แกน ระหวางยายผูปวยจากรถไป

เตียงท่ีจุดสงผูปวย ไมมี จนท.ชวยยก

ผูปวย และ จนท.พูดไมมีหางเสียง 

วันท่ี 26 ม.ีค.2564 ผูรับบริการ

เปนบุตรผูปวย case stroke แจง

เรื่องรองเรียนทาง facebook 

โรงพยาบาล วาไดรับการสงตัว

มารดากลับมารักษาตอท่ี รพ.เวียง

แกน ระหวางยายผูปวยจากรถไป

เตียงท่ีจุดสงผูปวย ไมมี จนท.ชวยยก

ผูปวย และ จนท.พูดไมมีหางเสียง 

แจงหัวหนางาน กํากับ ดูแล

พฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน เนนย้ําเรื่องการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

8 มีนาคม 2564 GPM203:เกิดเรื่อง

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

ขอรองเรียน งานผูปวยใน เคสหองคลอด คนไขอิสุกอิใส แพทย

ใหยายลง IPD หลังคลอด เพ่ือแยก

คนไข ปองกันการแพรกระจายเช้ือ 

คลอดเวรบาย วันจันทรท่ี 8 มีนาคม 

2564 เวรดึกโทรศัพทแจง

เจาหนาท่ี IPD ไมรับเคส (แพทย

เจาของไขแจงญาติและคนไขไวแลว

ตั้งแตรับใหม เวรเชา) จนท. IPD 

บอกญาติท่ีไปติดตอวาไมทราบ 

เคสหองคลอด คนไขอิสุกอิใส แพทย

ใหยายลง IPD หลังคลอด เพ่ือแยก

คนไข ปองกันการแพรกระจายเช้ือ 

คลอดเวรบาย วันจันทรท่ี 8 มีนาคม 

2564 เวรดึกโทรศัพทแจง

เจาหนาท่ี IPD ไมรับเคส (แพทย

เจาของไขแจงญาติและคนไขไวแลว

ตั้งแตรับใหม เวรเชา) จนท. IPD 

บอกญาติท่ีไปติดตอวาไมทราบ 

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน 



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : หนวยงานมีขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

1. บันทึกขอความรายงานผูบริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน

พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมระบุปญหาอุปสรรค

และแนวทางแกไข

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2564/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

.

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ผูอนุมัติรับรอง

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

2. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
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