
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ                                  
ที ่ รอ ๐๐๓๒.๓06.๙/พิเศษ  วันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๔              
เรื่อง   รายงานสรุปข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการ 

 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ ขอ

รายงานสรุปข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการ ปีงบประมาณ  2564 ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 30 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางต่างๆ จ านวน ๑๑ ฉบับ โดยไม่มีข้อร้องเรียนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนประเด็นอ่ืนๆ สามารถท าความเข้าใจกับผู้รับบริการได้ ทั้งนี้ขออนุญาตเผยแพร่
ข้อมูลลงเวปไซต์ของโรงพยาบาลเสลภูมิ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
เรียนมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
(นางอารยา ธรณี) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการ 
ปีงบประมาณ  2564 

(ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 สิงหาคม 2564) 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้รับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เรื่องการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ กล่องรับฟังความคิดเห็น กล่องข้อความ FB โทรศัพท์ 
จ านวน 8 ฉบับ รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ร้องเรียนพฤติกรรมการบริการ    1  ฉบับ 
2. ร้องเรียนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่  2 ฉบับ 
3. ร้องเรียนระบบการบริการ     7 ฉบับ 
4. ชมเชยการบริการของเจ้าหน้าที่    1 ฉบับ 
 
การด าเนินงานประเด็นการร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ได้แจ้งหน่วยที่เก่ียวข้องได้รับ

ทราบ ซึ่งหน่วยที่เก่ียวข้องได้ทบทวนพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และบันทึกการ
ด าเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถท าความเข้าใจกับผู้รับบริการได้
และสามารถยุติปัญหาที่หน่วยบริการได้  

 
 

 

 
(นางอารยา ธรณี) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฺฏิบัติงานหรือการให้บริการ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ปีงบประมาณ 2564  

ล าดับ ว/ด/ป ที่
ร้องเรียน 

ช่องทาง ประเด็นเรื่องร้องเรียน รายละเอียดการร้องเรียน วิเคราะหส์าเหตุปญัหา /แนวทางแก้ไข วันท่ียุติเรื่อง 

1 26/11/2563 กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น 

พฤติกรรมการบริการ ผู้ป่วยไม่พึงพอใจพฤติกรรมการบรกิารของ
แพทย ์

ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน โดยผู้ป่วยไมจ่ าเป็นต้องได้รับยาที่ผู้ป่วย
ร้องขอ ซึ่งควรเพิ่มการสื่อสาร อธบิายให้ผู้ป่วยเขา้ใจเรื่องการรักษา อาการ
ข้างเคียง อาการที่ต้องกลับมาพบแพทย์อีกครั้ง และมสี่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาดว้ย เพ่ือลดความกังวล และกรณีทีเ่สียงดัง
เนื่องจากวันนั้นมีผู้รับบริการเป็นจ านวนมากท าให้อาจต้องใช้เสียงดังในการ
พูดคุยกับผู้ป่วย ซึ่งประเด็นนี้ได้แนะน าให้ปรับปรุงแล้ว 

26/11/2563 

2 14/12/2563 FB ระบบบริการ ญาติไม่พึงพอใจระบบการให้บริการ และ
มาตรฐานการรักษาพยาบาล 

เพิ่มการสื่อสาร อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเรื่องขั้นตอนการรักษา และมสีว่นร่วม
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรกัษาด้วย เพื่อลดความกังวล 

14/12/2563 

3 22/12/2563 FB ระบบบริการ ญาติไม่พึงพอใจระบบการให้บริการ และ
มาตรฐานการรักษาพยาบาล 

ผู้ป่วย revisit กลับมา admit หลังจากได้รับการรักษาไม่ถึง 24 ช่ัวโมง 
จนท.ควรเพิ่มการสื่อสาร อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเรื่องขั้นตอนการ
รักษา อาการที่ต้องกลับมาพบแพทย์และมสี่วนร่วมในการตดัสินใจเลือก
แนวทางการรักษาด้วย เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาต ิ

22/12/2563 

4 3/1/2564 ตนเอง ระบบบริการ เปิดเผย
ข้อมูลผู้ป่วย 

ผู้ป่วยไม่พึงพอใจการพฤติกรรมการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี และมเีจ้าหน้าท่ีเปดิเผยข้อมลู
การรักษาให้ผู้อื่นทราบว่าตนเองตดิโควิด 

ผู้ป่วยรายนี้เดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสีย่งในการระบาดโควิด19 ซึ่งต้องได้รับ
การรักษาและดูแลตามมาตรการการป้องกันผู้ป่วยโควดิ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อธิบายข้ันตอนการรักษาตามมาตรฐานและไม่มีใครเปิดเผย
ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยแต่อย่างใด 

3/1/64 

5 5/1/2564 โทรศัพท ์ ระบบบริการ ผู้รับบริการแจ้งว่าแพทย์ไม่ออกใบรับรอง
แพทย์ตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดจึง
ไม่สามารถน าไปสมัครสอบได ้

แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์สื่อสารกับผู้ป่วยไม่เข้าใจท าใหเ้กิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการออกใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ในทางปฏิบัติทาง รพ.
สามารถออกใบรับรองแพทย์ตามที่หน่วยงานก าหนดได้ แต่ผูร้ับบรกิารต้อง
น าแบบฟอร์มดังกล่าวมาด้วยเพื่อให้แพทย์ลงความเห็นและพิจารณาการ
ตรวจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม 

5/1/2564 



ล าดับ ว/ด/ป ท่ี
ร้องเรียน 

ช่องทาง ประเด็นเรื่องร้องเรียน รายละเอียดการร้องเรียน วิเคราะหส์าเหตุปญัหา /แนวทางแก้ไข วันท่ียุติเรื่อง 

6 7/1/2564 ตนเอง ระบบบริการ ผู้ปกครองไม่พึงพอใจในระบบการบริการ
หน่วยบริจาคโลหติ ที่ไมดู่แลผู้บริจาคโลหติ
เท่าที่ควร 

เจ้าหน้าท่ีได้อธิบายข้ันตอนการบรกิารให้ผู้บริจาคแล้ว แต่เนื่องจากไม่
สามารถเจาะเลือดได้ ผู้ป่วยรายนีจ้ึงไม่ได้บริจาคซึ่งการเจาะ 2 ครั้งท าให้
ผู้ป่วยเจ็บและกังวล แต่ผู้บริจาคอายุ 17 ปี จึงได้แนะน าให้ จนท.แจ้งให้
ผู้ปกครองรับทราบถึงสาเหตุและสง่ต่อผู้ป่วยเข้ารบัการรักษาหากผู้ปว่ยและ
ญาติยังคงกังวล 

7/1/2564 

7 2/2/2564 กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น 

สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการมารักษาที่คลินิกทางเดนิหายใจไม่
สะดวก สถานท่ีไมส่ะอาด 

ผู้รับบริการมารักษาที่คลินิกทางเดนิหายใจไมส่ะดวก สถานท่ีไม่สะอาด แจ้ง
งานแม่บ้านท าความสะอาดและเพิม่สิ่งอ านวยความสะดวก และเจ้าหน้าท่ี
เพิ่มการสื่อสารกับผูร้ับบริการมากขึ้น 

2/2/2564 

8 8/6/2564 กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น 

ระบบบริการ ญาติไม่พึงพอใจระบบการให้บริการ และ
มาตรฐานการรักษาพยาบาล 

เพิ่มการสื่อสาร อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเรื่องขั้นตอนการรักษา และมสีว่นร่วม
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรกัษาด้วย เพื่อลดความกังวล 

8/6/2564 

9 16/7/2564 กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น 

ไม่มีน้ าดื่มให้บริการ ผู้รับบริการมารับบริการฉีดวคัซีนแต่น้ าดื่มที่
ให้บริการมไีม่เพยีงพอ 

เนื่องจากมีผู้รบับริการจ านวนมาก น้ าดื่มที่จัดเตรียมไว้จึงไม่เพียงพอ ได้แจ้ง
ผู้รับผิดชอบจัดบริการเพิม่เตมิ 

16/7/2564 

10 13/8/2564 โทรศัพท ์ ระบบบริการ ผู้รับบริการไม่เข้าใจระบบบริการ บริการขอประวัติการรักษาจากการติดเชื้อโควิด 1๙ แต่เนื่องจากยังกักตัว
ไม่ครบ ๑๔ วัน หลังจากการจ าหน่ายจากโรงพยาบาลสนาม จึงจ าเป็นต้อง
กักตัวให้ครบตามก าหนดตามมาตรการการป้องกันและควบคมุโรคโควิด 

13/8/2564 

 
 

 
(นางอารยา ธรณี) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี : 1 กันยายน 2564 
 
หัวข้อ : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการณ์ขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก : www.selaphumhospital.go.th 
 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 
(นางสาวสุปรียา ไชยสิทธิ์) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 

 
(นางอารยา ธรณี) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
(นาง ภัควิภา พลเยี่ยม) 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 

 

http://www.selaphumhospital.go.th/

