
ล ำดับ เลขท่ี หน่วยงำนท่ีเกิดเหตุ อุบัติกำรณ์ท่ี

เกิด

เหตุกำรณ์ วันท่ีเกิด ระดับ กำรด ำเนินกำร

1 8180 กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ กำรตอบสนอง

ควำมต้องกำร

หรือควำม

คำดหวัง

คนไข้แพ้กุ้ง แจ้งเบิกอำหำรว่ำแพ้กุ้ง แต่โรงครัวจัดอำหำรท่ีมี

กุ้งมำให้คนไข้

5/10/2565 c แผนกำรพัฒนำ

บุคลำกร วำงแผน

เพ่ิมจ ำนวนแพทย์

2 8247 กำรเงินล่ำง สิทธิค่ำ

รักษำพยำบำล

HN 189130 มำล้ำงแผลท่ี ER แต่เจ้ำหน้ำท่ีเรียกเก็บเงิน 190

 บำท ตำมสิทธิเบิกต้นสังกัด  รัฐวิสำหกิจ ญำติได้ร้องทุกข์ 

ผ่ำน สปสช เขต5 เพ่ือขอเงินคืน และกำรเงินล่ำงได้คืนเงินใน

วันต่อมำ

11/12/2565 c น ำไปวำงแผน

พัฒนำพฤติกรรม

บริกำร

สรุปผลการการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนเร่ืองท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม 2566



ล ำดับ เลขท่ี หน่วยงำนท่ีเกิดเหตุ อุบัติกำรณ์ท่ี

เกิด

เหตุกำรณ์ วันท่ีเกิด ระดับ กำรด ำเนินกำร

สรุปผลการการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนเร่ืองท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม 2566

3 8654 LAB ร้องเรียน

ระบบบริกำร

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  มีหนังสือเลขท่ี สธ

0205.18/19 ลงวันท่ี 27  มกรำคม 2566  มีประชำชน

ร้องเรียนระบบกำรให้บริกำรเก็บส่ิงส่งตรวจของโรงพยำบำลอู่

ทอง  มีผู้ร้องเรียนผ่ำนศูนย์รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล

1111   ร้องเรียนเม่ือวันท่ี 28พฤศจิกำยน 2565 ข้อควำมระบุ

ว่ำ ขอให้ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี  เน่ืองจำกวันท่ี 28  พฤศจิกำยน 2565  มำ

ใช้บริกำรท่ีโรงพยำบำลอู่ทอง  พบเห็นโต๊ะบริกำรส ำหรับเจำะ

เลือด มี 2 โต๊ะเท่ำน้ัน ท ำให้จนถึงเวลำ 09.00 น.  กำรเจำะ

เลือดยังไม่เสร็จเรียบร้อย ยังมีคิวเจำะเลือดผู้ป่วยอีก 100

กว่ำคิวท่ีรอกำรเก็บส่ิงส่งตรวจ  ผู้ร้องพบเห็นผู้ใช้บริกำรท่ีเป็น

ผู้สูงอำยุจ ำนวนมำก  ซ่ึงต้องอดอำหำร-น้ ำ ต้ังแต่เท่ียงคืนเพ่ือ

เตรียมตัวมำเจำะเลือด  กำรรอใช้บริกำรเป็นเวลำนำน  จำก

กรณีดังกล่ำวควรเห็นใจผู้สูงอำยุ  ควรปรับปรุงระบบกำร

ให้บริกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเต็มก ำลังท่ีจะให้บริกำร

 ควรจัดเจ้ำหน้ำท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจให้ครบจ ำนวน 3 โต๊ะเพ่ือ

อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สูงอำยุ (ผู้ร้องประสงค์ปกปิดช่ือ

และหมำยเลขโทรศัพท์)

28/11/2565 c แผนกำรพัฒนำ

บุคลำกร วำงแผน

เพ่ิมจ ำนวนแพทย์



ล ำดับ เลขท่ี หน่วยงำนท่ีเกิดเหตุ อุบัติกำรณ์ท่ี

เกิด

เหตุกำรณ์ วันท่ีเกิด ระดับ กำรด ำเนินกำร

สรุปผลการการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนเร่ืองท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม 2566

4 8752 ER ร้องเรียน

ระบบบริกำร

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข     มีหนังสือเลขท่ี สธ

0205.18/20 ลงวันท่ี 27  มกรำคม 2566  มีประชำชน

ร้องเรียนระบบกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีแผนกห้องฉุกเฉิน

ผู้ร้องเรียนได้ร้องผ่ำนเว๊ปไซด์ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริต

กระทรวงสำธำรณสุข   ร้องเรียนวันท่ี 13 ธันวำคม 2565

ข้อควำมระบุว่ำ ผู้ร้องเรียนได้พำพ่อแฟนมำใช้บริกำรท่ี

โรงพยำบำล ห้องฉุกเฉิน วันท่ี 12 ธันวำคม 2565 เวลำ 12.30

 น. ซ่ึงวันดังกล่ำวเป็นวันหยุดรำชกำรชดเชย   ผู้ป่วยมีอำกำร

หำยใจไม่ออก  เม่ือมำถึงโต๊ะคัดกรองพบป้ำยต้ังพักกลำงวัน

12.00-13.00 น. จนกระท่ัง 13.22 น.  มีเจ้ำหน้ำท่ีพยำบำล

มำปฏิบัติงำน  และได้เรียกผู้ป่วยเข้ำรับบริกำรในเวลำ 14.00

 น. ได้เรียกพ่อไป ก็อธิบำยอำกำรพ่อ ขอยำพ่นให้ พยำบำล

บอกว่ำน้ ำท่วมปอด  ให้ยำขับปัสสำวะเด่ียวก็ดีข้ึน  และให้ไป

 X-ray ปอด  จนถึงเวลำ 16.30 น. พ่อเร่ิมไม่ไหว  ต้องพำพ่อ

ไปโรงพยำบำลเอกชน เบ้ืองต้นทำงเอกชนบอกว่ำน้ ำในปอด

ปกติ ผู้ร้องเรียนขอสอบถำมดังน้ี1.    ห้องฉุกเฉิน  มีเวลำพัก

กลำงวันด้วยหรอ 2.    เข้ำใจว่ำเป็นวันหยุดรำชกำร  แต่ท้ังใน

โรงพยำบำลมีหมอคนเดียวง้ันหรือ แต่หมอไปเปิดคลินิกท่ี

ตลำดอู่ทอง

13/12/2565 c กลุ่มงำนโภชน

ศำสตร์น ำไป

วิเครำะห์และคัก

เลือกวัสดุในกำร

ท ำอำหำร



ล ำดับ เลขท่ี หน่วยงำนท่ีเกิดเหตุ อุบัติกำรณ์ท่ี

เกิด

เหตุกำรณ์ วันท่ีเกิด ระดับ กำรด ำเนินกำร

สรุปผลการการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนเร่ืองท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม 2566

5 8766 HHC ร้องเรียน

พฤติกรรม

บริกำร

ตำมท่ีวันน้ี(23/2/66) ได้เข้ำรับบริกำรเจำะเลือดเพ่ือน ำผล

ตรวจไปพบแพทย์เฉพำะทำงท่ีโรงพยำบำลอ่ืน (ในสังกัด

กรมกำรแพทย์) โดยถึงโรงพยำบำลประมำณ 7.40 น. และจบ

กระบวนกำรรับบริกำรถึงเวลำประมำณ 14.40 น. (ระหว่ำง

รอผลตรวจได้กลับไปรอท่ีบ้ำนและกลับมำรับผลตรวจอีกคร้ัง

ประมำณ 14.20 น.ในระหว่ำงท่ีรอรับบริกำรท่ีโรงพยำบำล ได้

เห็นกำรบริกำรหลำยอย่ำงท่ีท ำให้เกิดควำมขับข้องใจและไม่

สบำยใจ แต่ก็ไม่ได้มีผลให้ส่งเร่ืองร้องเรียนคร้ังน้ี จนกระท่ัง

กลับมำรับผลเลือดอีกคร้ัง ได้พบกับส่ิงท่ีท ำให้ตัดสินใจส่งเร่ือง

คร้ังน้ีคือ ค ำพูดและน้ ำเสียง ของเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีพูดกับคนไข้

หรือญำติคนไข้ ซ่ึงตัวเรำเองก็พบเจอเหตุกำรณ์ดังกล่ำวด้วย

ตัวเองด้วย จำกค ำว่ำ "อย่ำเพ่ิงไป" เป็นค ำพูดท่ีธรรมดำไม่

หยำบคำบ แต่แฝงด้วยน้ ำเสียงท่ีท ำให้เรำ ซ่ึงเป็นผู้ฟังต้องคิด

และถำมตัวเองว่ำเรำเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ ท ำไมได้ยินค ำพูดท่ี

แฝงด้วยน้ ำเสียงท่ีไม่เหมือนพูดกับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน   โดย

หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำข้อมูลคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในกำร

พัฒนำกำรบริกำรของโรงพยำบำล ภำยใต้สังกัดกระทรวง

สำธำรณสุข และขอเป็นก ำลังใจให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกๆท่ำน ท่ีท ำดี

อยู่แล้วด้วยค่ะ

23/2/2566 C น ำไปวำงแผน

พัฒนำพฤติกรรม

บริกำร



ล ำดับ เลขท่ี หน่วยงำนท่ีเกิดเหตุ อุบัติกำรณ์ท่ี

เกิด

เหตุกำรณ์ วันท่ีเกิด ระดับ กำรด ำเนินกำร

สรุปผลการการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนเร่ืองท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม 2566

6 8864 OPD ร้องเรียน

พฤติกรรม

บริกำร
แจ้งวันท่ี 28/ ก.พ. 2566  มำใช้บริกำรวัน ท่ี 28 ก.พ. 2566 

 ท่ืแผนกผู้ ป่วยนอก เพ่ือขอใบส่งตัวไปรักษำต่อ ผู้ป่วยมำขอ

ใบส่งตัว แสดงกริยำ  วำจำ  ไม่สุภำพ   ผู้ป่วยไม่แจ้ง ช่ือ – 

สกุล  ไม่เปิดเผย ผู้ให้ข้อมูล สปสช เขต 5  รำชบุรี   

ผู้รับผิดชอบของ สปสช เขต 5  คุณสรำลัย ( 085-1909353  

 )

28/2/2566

ประสำนเจ้ำหน้ำท่ี 

OPD เพ่ือขอข้อมุล 

 OPD แจ้งว่ำหำก

ให้บริกำรไม่ดี  จะ

น ำไปปรับปรุงต่อไป

 /ประสำนตอบกลับ

 สปสช เขต 5  ว่ำ

ได้ด ำเนินกำร

เรียบร้อยแล้ว

7 8890 ER กำรตอบสนอง

ควำมต้องกำร

หรือควำม

คำดหวัง
รอนำนมำกเลยค่ะ  เน่ืองจำกหมอไม่พอกับคนไข้  รอนำน 3  ช่ัวโมง 

6/3/2566

น ำเข้ำประชุมในทีม

คณะกรรมกำร

บริกำรเม่ือวันท่ี 

8/3/66  ให้องค์กร

แพทย์พิจำรณำ



ล ำดับ เลขท่ี หน่วยงำนท่ีเกิดเหตุ อุบัติกำรณ์ท่ี

เกิด

เหตุกำรณ์ วันท่ีเกิด ระดับ กำรด ำเนินกำร

สรุปผลการการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนเร่ืองท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม 2566

8 8891 ER กำรตอบสนอง

ควำมต้องกำร

หรือควำม

คำดหวัง

รอนำนเกินไป เห็นควรเพ่ิมบุคลำกรทำงกำรแพทย์และจะได้

แบ่งเบำภำระหมอคนเดียวอีกด้วย เข้ำใจว่ำมำวันหยุด  มี

หมอคนเดียว ท ำให้ล่ำช้ำ อยำกเสนอแนะให้มีกำรบริหำร

จัดกำรใหม่ เพรำะเป็นโรงพยำบำลท่ีประชำชนไว้วำงใจ  

อยำกให้จัดสรรแพทย์ เพ่ือให้ทุกอย่ำงดูรำบร่ืน 6/3/2566

น ำเข้ำประชุมในทีม

คณะกรรมกำร

บริกำรเม่ือวันท่ี 

8/3/66  ให้องค์กร

แพทย์พิจำรณำ


