
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานอุบัติการณ์ข้อร้องเรียน ปีงบประมาน 2566 

( Incident Report 2023) 

 
 

 

 

 

 

 



 

สถิติข้อร้องเรียนเปรียบเทียบ 5 ปี    

ด้าน จ านวนเร่ือง ระดับความรุนแรง 
ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 ปี61 

ระดับ/
จ านวน 

ปี62 
ระดับ/
จ านวน 

ปี63 
ระดับ/
จ านวน 

ปี64 
ระดับ/
จ านวน 

ปี 65 

1.พฤตกิรรม 10 6 12 14 14 2/10 2/6 2/4 
1/8 

2/4 
1/10 

1/14 

2.รอนาน 5 2 2 4 15 2/5 2/2 1/2 1/4 1/15 
3.การักษา 1 0 2 0 2 2/1 0 2/2 0 1/2 
4.สถานที ่ 1 1 3 1 3 1/1 2/1 1/3 1/1 1/3 
5.การบริการ 5 5 15 20 2 2/5 2/5 2/2 

1/13 
2/2 
1/18 

2/1 
1/1 

รวม 22 14 34 39 3 1/0 
2/22 

1/0 
2/14 

2/8 
1/26 

2/6 
1/33 

2/1 
1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิข้อร้องเรียน 5 ปี 

 

 

 

แผนภูมิข้อร้องเรียนปี 2565 
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1.พฤติกรรม 2.รอนาน 3.การกัษา 4.สถานท่ี 5.การบริการ



รายละเอียดข้อร้องเรียน ตุลาคม 2564 – 28 กันยายน  2565  
ที ่ ว/ด/ป ประเด็น ESB บริการ รอนาน สถานที ่ การรักษา อ่ืนๆ 
1 2 ต.ค.64 - เอาน้ำดื่มมาบริจาคเหมือนไม่เต็ม

ใจรับบริจาค 
√ 

 
        

2 3 ต.ค.64 - Case คลอด มีน้ำเดิน ไมร่ับ ให้ไป
โรงพยาบาลเสนาเอง 

 

√          
3 19 ต.ค.64 - แม่บ้านร้องเรยีนถูกบริษัทเลิกจ้าง

โดยไม่เป็นธรรม 
  

  

      

    √  
4  3 พ.ย.64 - มารอฉีดวัคซีน โดยไม่รู้วา่ถูกเลื่อน

นัด 
  √ 

    

  

  
5  8 พ.ย.64 - “ไม่เตม็ใจฉีดกไ็ม่ต้องมา” ยืนฉดี

วัคซีนโควิดในน้ำ 
    √ 

        
6  9 พ.ย.64 - คุณ..ไม่ตั้งใจทำงาน ปัญหาเรื่อง

หนี้สิน ถูกทวงหนี้ทุกวัน 
 √ 

          
7 15 พ.ย.64 - ทะเลาะกันปัญหาหนีส้ินระหว่าง

จนท.ห้องบัตรและจ่ายกลาง 
 √    

        
8 22 พ.ย.64 - พ่อคนไข้ร้องเรียนถูกแพทย์ 

พยาบาลไล่กลับบ้านท้ังที่ยังไม่
พร้อมวันนี้ลูกนอนเสียชีวิตที่บ้าน
คนเดียว 

    √ 
 
 
 
          

9 29 พ.ย.64 - พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้แต่งกาย
ไม่เหมาะสม ฟิต 

  √ 

  

    

      
10 30 พ.ย.64 - คนงานห้องบัตรไม่แจกคิวตาม

เวลาที่กำหนด 
  

√  
          

12 1 ธ.ค.64 - ห้องน้ำ Cohort เตม็ตัน    

    

√  
 
 
 
 
      



ที ่ ว/ด/ป ประเด็น ESB บริการ รอนาน สถานที ่ การรักษา อ่ืนๆ 
13 2 ธ.ค.64 - มาตามนดัฉีดวัคซีน  แล้วไมไ่ด้ฉดี    √ 

        
14 4 ธ.ค. 64 - Clip เสยีง พยาบาล V/S รพสต.

เรื่องการส่งคนไข้โควิดมารพ. 
  √ 

          
15 7  ธ.ค.64 - ไม่นัดเจาะเลือด DM (case 

Covid) เบาหวานรายใหม่ทำให้
ต้องไปซื้อยากินเอง 

√  

    

  

√    
16 4 ม.ค.65 - หลังตรวจรอนานมาก จนท.มัว

เดินไปเดินมา  
  

√  

 

      
17 6 ม.ค.65 - มีโทรศัพท์สายนอก โทรมาแจ้ง

หลังตรวจช้ามากให้ไปช่วยดูหน่อย 
      √ 

        
18 10 ม.ค.65 - ถูกลัดคิวฉีดวัคซีน(ญาตเิจ้าหน้าท่ี)

ทำให้คนมาตามระบบรอนานมาก 
  

√         
19 12 ม.ค.65 - เจ้าหน้าท่ีเอาวัคซีนไปฉีดเอง 

ส่วนตัว? 
 √  

        
20 12 ม.ค.65 - หลังตรวจรอนานมาก   

  √       
21 20 ม.ค.65 - น้ำไมไ่หล ท่อใหญ่ แตก/ถัง 

สำรองน้ำ Supply สกปรก 
  

√         
22 24 ม.ค.65 - น้ำไมไ่หล คนไข้เข้าห้องน้ำไม่ได้ 

ไป ปัสสาวะ ข้างล่าง ห้องน้ำเตม็ 
คนไข้ด่า 

  

    √     
23 25 ม.ค.65 - เวรเปลไม่อุม้ผู้ป่วยลงจากรถ เป็น

แผลที่เท้า 

  √         
24 4 ก.พ.65 - ร้องเรียนคณุ... พูดตะคอกมารับ

วัคซีนช้า(ประมาณ 11 โมงกว่า) 
 √ 

         
25 11 ก.พ.65 - มารพ.7โมง ปวดท้อง ท้องเสียให้

รอตรวจท่ี Opdแล้วมหี้องฉุกเฉิน
ไว้ทำไม 

  

√  √       
26 21 ก.พ.65 - ร้องเรียนคณุ... ยืมเงินไม่ใช้   √      



ที ่ ว/ด/ป ประเด็น ESB บริการ รอนาน สถานที ่ การรักษา อ่ืนๆ 
28 23 มี.ค.65 - แม่บ้านทะเลาะกันหน้า

ห้องน้ำผู้พิการ 
√       

29 4 เม.ย.65 - พ่อบ้านแจ้ง พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ (จ๋า) 
พฤติกรรมไม่เหมาะ พูดไม่ดี 
กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานงาน
อ่ืน 

√       
30 4 เม.ย.65 - มีผู้ชายวัยกลางคน มาด่าและ

ทวงเงินคุณปรางค์ทอง ด้วย
เรื่องส่วนตัว บริเวณหน้าห้อง
บัตร คุณพนิดามาช่วย 

√       
31 19 เม.ย.65 - คุณ.. พนักงานผู้ช่วยเหลือ

คนไข้มาระบาย ความเหนื่อย
ในการทำงาน Job พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ ไม่ไหว ถ้าNA.
อีกคน ลาคลอด 

 

    √  
32 19 เม.ย.65 - คุณวันชัย แจ้งผู้ป่วยนัดทำฟัน  

เวลา 10.00 น. ผู้ป่วยมาถึง 
9.30 น. ไม่ทำฟันให้มาไม่ทัน
รอบตรวจ ATK นัดใหม่ทำให้
คนไข้เสียเวลามาก 

 

√      
33 26 เม.ย.65 - พาหลานมา เวลา ประมาณ 

22.00 น. ห้องบัตรปิดไฟมืด
ไม่พบเจ้าหน้าที่ ทั้งห้องบัตร  
ห้องฉุกเฉิน และ รปภ. จึงทำ
ให้ไม่ได้ตรวจ 

 

√      
 

 

 

 

 

 



 

ที ่ ว/ด/ป ประเด็น ESB บริการ รอนาน สถานที ่ การรักษา อ่ืนๆ 
34 23 พ.ค.65 - เวลา 11.00 น. รับเรื่อง

ร้องเรียน จากญาติผู้ป่วย 
เรื่อง พฤติกรรมบริการของ
พยาบาล ER และเวรเปล เมื่อ
วันศุกร์ที่ 20 มี.ค.65 (21.00 
น.)  โดยมีคุณศิมากาญจณ์ 
ร่วมรับฟัง ว่าพยาบาล และ
คนงาน แสดงกิริยาไม่ดี ไม่ใส่
ใจ ไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่อง
การนัดและการใช้สิทธิ ค่า
รักษาพยาบาล ว่าจะใช้ พรบ. 
หรือจ่ายเงิน 

√       
35 25 พ.ค. 65 - เตียงผู้ป่วยของ ER  ชำรุด

มาก เสียงดัง คนไข้บ่นมา รับ
แจ้งจากเวรเปล 

 

    √  
36 25 ก.ค. 65 - เวลาประมาณ5.30น.คนไข้

ปวดท้องมากดกริ่งห้องERเป็น
10นาทีแต่ไม่มีคนเปิดรับญาติ
คนไข้ คนไข้โวย 

 

√      
37 2 ส.ค. 65 - ฝนตกหลังคารั่วที่ห้อง 

SUVER  
 

  √    
38 29 ส.ค. 65 - ญาติผู้ป่วยร้องเรียนว่า

พยาบาลพูดไม่ดีกับแม่ผู้ร้องที่
เฝ้าไข้เรื่องทีวีที่เสียกับเรื่อง
เปลี่ยนสายน้ำเกลือ 

√       
  

 
 
รวม 

 
 

14 15 
 
2 3 2 3 

 

 



แนวทางการแก้ไข 

1. แจง้หวัหนา้จดุบรกิาร 
2. หวัหนา้จดุบรกิารรบัทราบหาขอ้มลู 

3. เมื่อทราบปัญหาหรือขอ้ผิดพลาด ด าเนินแกไ้ขตามปัญหาที่เกิดขึน้ 

4. แหง้ผูอ้  านวยการรบัทราบ 

6. ก าหนดแนวทางเพื่อป้องการเกิดปัญหาในครัง้ต่อไป 

ข้อร้องเรียน ปี 2565  

วัน/เดือน/ปี ประเด็น ช่องทางรับเร่ือง การแก้ไขเบ้ืองต้น 
4  ต.ค.64 - เอาน้ำดื่มมาบริจาคมาให้รพ.ผักไหเ่ป็นครั้งสดุท้าย 

เพราะเหมือนไม่เตม็ใจรับบริจาค 
เพจกลุ่มคนรักบ้านเกดิ แจ้งหน.บริหารทราบ 

5  ต.ค.64 - Case คลอด มีน้ำเดิน ไมร่ับ ให้ไปโรงพยาบาลเสนา
เองอธิบายข้อมูลเหมือนว่าที่น่ีไม่มหีมอ 

เพจกลุ่มคนรักบ้านเกดิ สอบถามคนในเวรบอกคนไข้ญาติไม่ว่าอะไร/
ทำความเข้าใจทีม สรุปเหตุการณแ์จ้งในกก.
บริหาร 

19 ต.ค.64 - แม่บ้านร้องเรยีนถูกบริษัทเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม บุคคล แจ้งหน.บริหารทราบ 
 3 พ.ย.64 - มารอฉีดวัคซีน โดยไม่รู้วา่ถูกเลื่อนนัด บุคคล แจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทราบ 
 8 พ.ย.64 - “ไม่เตม็ใจฉีดกไ็ม่ต้องมา” ยืนฉดีวัคซีนโควิดในน้ำ เพจกลุ่มคนรักบ้านเกดิ แจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทราบ 
 9 พ.ย.64 - คุณ..ไม่ตั้งใจทำงาน ปัญหาเรื่องหนี้สิน ถูกทวงหนี้

ทุกวัน 
บุคคล เรียกตักเตือน 

15 พ.ย.64 - ทะเลาะกันปัญหาหนีส้ินระหว่างจนท.ห้องบัตรและ
จ่ายกลาง  

บุคคล เรียกตักเตือน 

22 พ.ย.64 - พ่อคนไข้ร้องเรียนถูกแพทย์ พยาบาลไล่กลับบา้นท้ัง
ที่ยังไม่พร้อมวันนีลู้กนอนเสียชีวิตที่บ้านคนเดียว  

บุคคล สอบถามคนในเวรบอกญาติบ่ายเบี่ยงไม่ยอม
เอาคนไข้กลับ 

29 พ.ย.64 - พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้แต่งกายไม่เหมาะสม ฟิต บุคคล แจ้งหัวหน้างานทราบและสอบถามข้อมูล 
1 ธ.ค.64 - ห้องน้ำ Cohort เตม็ตัน บุคคล ช่างแก้ไขให้พบผ้าอนามัยเศษทิชชูในโถส้วม 
2 ธ.ค.64 - มาตามนดัฉีดวัคซีน  แล้วไมไ่ด้ฉดี บุคคล แจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทราบ 
4 ธ.ค. 64 - Clip เสยีง พยาบาล V/S รพสต.เรือ่งการส่งคนไข้

โควิดมารพ. 
โทรศัพท ์ สอบถามข้อมูลผู้เกีย่วข้องและแจ้งหัวหน้างาน

ทราบกำชับการปฏิบตัิตามแนวทาง 
7  ธ.ค.64 - ไม่นัดเจาะเลือด DM (case Covid) เบาหวานราย

ใหม่ทำให้ต้องไปซื้อยากินเอง 
บุคคล ระบบงานไม่ต่อเนื่องระหว่างแอดมิทรพ.แล้ว

ย้ายไปอยูC่I 
4 ม.ค.65 - หลังตรวจรอนานมาก จนท.มัวเดนิไปเดินมา  บุคคล (จนท.) แจ้งหัวหน้างานทราบ 
23 มี.ค.65 - พ่อบ้านแจ้ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (จ๋า) 

พฤติกรรมไม่เหมาะ พูดไมด่ี กับเจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
งานอ่ืน 

จนท.รพ. แจ้งหัวหน้างานทราบตักเตือน 



 

วัน/เดือน/ป ี ประเด็น ช่องทางรับเร่ือง การแก้ไขเบ้ืองต้น 

6 ม.ค.65 - มีโทรศัพท์สายนอก โทรมาแจ้งหลงัตรวจช้ามาก
ให้ไปช่วยดูหน่อย 

โทรศัพท ์ แจ้งหัวหน้างานทราบ 

10 ม.ค.65 - ถูกลัดคิวฉีดวัคซีน(ญาติเจ้าหน้าที่)ทำให้
คนมาตามระบบรอนานมาก 

บุคคล แจ้งหัวหน้างานทราบ 

12 ม.ค.65 - เจ้าหน้าที่เอาวัคซีนไปฉีดเอง ส่วนตัว? บุคคล (จนท.) ทบทวนในกก.บริหาร 
12 ม.ค.65 - หลังตรวจรอนานมาก บุคคล แจ้งหัวหน้างานทราบ 
20 ม.ค.65 - น้ำไม่ไหล ท่อใหญ่ แตก/ถัง สำรองน้ำ 

Supply สกปรก 
บุคคล ขุดซ่อมวางท่อใหม่ 

24 ม.ค.65 - น้ำไม่ไหล คนไข้เข้าห้องน้ำไม่ได้ ไป 
ปัสสาวะ ข้างล่าง ห้องน้ำเต็ม คนไข้ด่า 

บุคคล ทบทวนในกก.บริหาร 

25 ม.ค.65 - เวรเปลไม่อุ้มผู้ป่วยลงจากรถ เป็นแผลที่
เท้า 

เพจกลุ่มคนรักบ้าน
เกิด 

สอบถามข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 

4 ก.พ.65 - ร้องเรียนคุณ... พูดตะคอกมารับวัคซีนช้า 
(ประมาณ 11 โมงกว่า) 

โทรศัพท์ แจ้งหัวหน้างานทราบ 

11 ก.พ.65 - มารพ.7โมง ปวดท้อง ท้องเสียให้รอตรวจ
ที่ Opd แล้วมีห้องฉุกเฉินไว้ทำไม 

เพจกลุ่มคนรักบ้าน
เกิด 

สอบถามข้อมูลทั้งด้านผู้ให้บริการ
และคนไข้ 

21 ก.พ.65 - ร้องเรียนคุณ... ยืมเงินไม่ใช้  โทรศัพท์  
10 มี.ค.65 - รับเงินบริจาคจาก อดีตผู้ป่วย ให้การ

ช่วยเหลือดูแล เป็นอย่างดี เป็นลมอุ้มไม่
กลัว ไปยืมยา ฟาวิ ที่อ่ืนมาให้อีก 

บุคคล ชื่นชม/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

22 มี.ค.65 - แม่บ้านทะเลาะกันหน้าห้องน้ำผู้พิการ การราวน์ แจ้งหัวหน้างานทราบ 
23 มี.ค.65 - พ่อบ้านแจ้ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

(จ๋า) พฤติกรรมไม่เหมาะ พูดไม่ดี กับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานงานอื่น 

จนท.รพ. แจ้งหัวหน้างานทราบตักเตือน 

4 เม.ย.65 - มีผู้ชายวัยกลางคน มาด่าและทวงเงินคุณ
ปรางค์ทอง ด้วยเรื่องส่วนตัว บริเวณหน้า
ห้องบัตร คุณพนิดามาช่วย 

บุคคล หน.OPDไกล่เกลี่ย แนวทางต่อไป 
บอกคุณนภาให้ช่วยหาที่เหมาะสม
ให้คุยกัน 

19 เม.ย.65 - คุณ.. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้มาระบาย 
ความเหนื่อยในการทำงาน Job พนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ไม่ไหว ถ้าNA.อีกคน ลา
คลอด 

บุคคล รับฟังการะบาย หาคนอยู่เวรIPD
เพ่ิม 

18 เม.ย.65 - คุณวันชัย แจ้งผู้ป่วยนัดทำฟัน  เวลา 
10.00 น. ผู้ป่วยมาถึง 9.30 น. ไม่ทำฟัน
ให้มาไม่ทันรอบตรวจ ATK นัดใหม่ทำให้
คนไข้เสียเวลามาก 

บุคคล แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

 



 

วัน/เดือน/
ปี 

  ประเด็น ช่องทางรับเรื่อง การแก้ไขเบื้องต้น 

26 เม.ย.65 - พาหลานมา เวลา ประมาณ 22.00 น. 
ห้องบัตรปิดไฟมืดไม่พบเจ้าหน้าที่ ทั้งห้อง
บัตร  ห้องฉุกเฉิน และ รปภ. จึงทำให้
ไม่ได้ตรวจ 

เพจกลุ่มคนรักบ้าน
เกิด 

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมา
จริงและไม่ได้เจอใครจึงกลับไป 

23 พ.ค.65 - เวลา 11.00 น. รับเรื่องร้องเรียน จาก
ญาติผู้ป่วย เรื่อง พฤติกรรมบริการของ
พยาบาล ER และเวรเปล เมื่อวันศุกร์ที่ 
20 มี.ค.65 (21.00 น.)  โดยมีคุณศิมา
กาญจณ์ ร่วมรับฟัง ว่าพยาบาล และ
คนงาน แสดงกิริยาไม่ดี ไม่ใส่ใจ ไม่ให้
ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องการนัดและการใช้สิทธิ 
ค่ารักษาพยาบาล ว่าจะใช้ พรบ. หรือ
จ่ายเงิน 

จากญาติผู้ป่วย หัวหน้างานสอบถามข้อมูลและ
แนวทางการให้ข้อมูลคนไข้เรื่อง
สิทธิ 

25 พ.ค.65 - เตียงผู้ป่วยของ ER  ชำรุดมาก เสียงดัง 
คนไข้บ่นมา รับแจ้งจากเวรเปล 

บุคคล อยู่ระหว่างดำเนินการขอซื้อ 

25 กค.65 - เวลาประมาณ5.30น.คนไข้ปวดท้องมาก
ดกริ่งห้องERเป็น10นาทีแต่ไม่มีคนเปิดรับ
ญาติคนไข้ คนไข้โวย 

รปภ/พ่อบ้าน สอบถามผู้เกี่ยวข้องหาสาเหตุพบ
ห้องล้อคและกริ่งเสีย 

29สค.65 - ญาติผู้ป่วยร้องเรียนว่าพยาบาลพูดไม่ดีกับ
แม่ผู้ร้องที่เฝ้าไข้เรื่องทีวีที่เสียกับเรื่อง
เปลี่ยนสายน้ำเกลือ 

โทรศัพท์ รับฟังปัญหามีเรืองพฤติกรรม
คำพูดพยาบาลและเรื่องทีวีที่รับ
สัญญาณไม่ได้จากเสารับสัญญาณ
ไม่ดี 




