
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะเปอร์  กลุ่มการพยาบาล (งานผู้ป่วยใน) โทร 0 7789 7016  ต่อ 126 
ที ่ รน 0033.311(รพช.2)/166        วันที ่ 18   เมษายน  2565                                                                    
เรื่อง  ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ                                                                  

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์      
   

ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ ได้ด าเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพและลดปัญหาเรื่อง 
ฟ้องร้องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข   เพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้รับบริการที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งที่แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์  077 – 897222  กล่องรับความคิดเห็น Web 
site  : www.กะเปอร์.com และ Facebook :  โรงพยาบาลกะเปอร์ KAPOE  Hospital 
 

ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ จึงขอสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ให้ผู้
ร้องเรียนทราบ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป จ านวน  7 เรื่องจากใบประเมินความพึงพอใจ แต่ไม่ได้มี 
รายชื่อผู้ร้องเรียนและได้รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยได้แจ้งผ่านบอร์ดสรุปความพึงพอใจและการด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ  และได้ด าเนินการยุติข้อร้องเรียนแล้ว 

2. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะเวลาตั้งแต่ 
วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไมป่รากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 
 

ทั้งนี้ เพ่ือแสดงความโปร่งใสของหน่วยงาน ขออนุญาตน ารายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนนี้ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะเปอร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

                              
           ( นางวิลาวัลย์     พลเดช ) 

                                                                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
        ผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 

      
                            

 รับทราบ 
  อนุญาต        ไม่อนุญาต 

 
 
 
                (นางสาวกุลทรัพย์    ศรีจันทร์ทัพ ) 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 
 



 

สรุปเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป จ านวน 7 เรื่องจากใบประเมินความพึงพอใจและผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลกะเปอร์ ไตรมาสที่1 - 2  ปีงบประมาณ 2565 

( วันที ่1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ) 
 

1. ด้านพฤติกรรมบริการ 
อัน
ดับ 

ประเด็น จ านวนเรื่อง 
(ครั้ง ) 

การแก้ไข 

1 การพูดจาไม่สุภาพ 1 ทางรพ.ได้เน้นเรื่องพฤติกรรม บริการเป็นระยะเพ่ือ
พัฒนาการบริการ 

 รวม 1  
 

2. ด้านขั้นตอนบริการ 
อัน
ดับ 

ประเด็น จ านวนเรื่อง 
(ครั้ง ) 

การแก้ไข 

1 ความสะอาดของอาคารสถานที่ 1 โรงพยาบาลได้ปรับปรุงทาสีโรงพยาบาลใหม่ทั้งโรงพยาบาล 
และปรับปรุง OPD และหน่วยงาน ERกิจกรรม 5 ส.ทุกวัน
ศุกร์และ Big cleaning เดือนล่ะ  1 ครั้ง 

2 การบริการทีจุ่ดตรวจโควิด ของ 
รพ.ไม่เป็นระบบ ไม่มีบัตรคิว 
ล่าช้า  คนมาตรวจน้อย แต่นั่งรอ
จ่ายยา ใช้เวลามากกว่า 1ชม.  ผู้
มาตรวจโควิด ในช่วงเวลาบ่าย
โมง ประมาณ 10คน รอตรวจ 
และนั่งรอรับยา ตั้งแต่ 13.00- 
14.18 น.ก็ยังไม่ได้รับยา 

2 ปรับระบบในการให้บริการ โดยเพิ่มและจุดบริการ คัดกรอง
โรค Covid 19 เป็น One stop service ออกไปจาก 
Clinic ARI เพ่ือลดเวลารอคอยและเพ่ิมการบริการ 

3 อยากให้โรงพยาบาลกะเปอร์
ท างานให้เร็วกว่านี้คับ 

1 บางวันคลินิกบริการเจ้าหน้าที่ติดประชุมและได้ชี้แจงให้ผู้รับ
ริการรับทราบ 

4 พยาบาลควรใช้ค าพูดที่ดี และให้
ค าแนะน าในการรับบริการให้
ชัดเจน การเรียกชื่อควรระบุช่อง
เข้ารับบริการด้วย เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสับสนว่าจะเข้ารับบริการ
ช่องใด 

1 ได้มีการปรับระบบบริการโดยจัดให้มี ระบบ Smart Hos 
ในการตรวจสอบสิทธิ์บริการและการให้บริการเพ่ือคัดแยก 
Clinic บริการ และจัดท าป้ายชื่อหน่วยงานติดที่หน้าหน่วย
บริการให้ชัดเจนมีทั้งภาษาไทยและภาษาพม่า 

 ช่วยเรียงล าดับความเจ็บปววยให้
มากกว่านี้ นี้อะไรคนเจ็บรุนแรง
ยังต้องรอคิวนานมาก ไม่มีมาเช็ค
อาการอะไรเลย มั่วแต่พูดคุย 

1 จัดให้มีพยาบาลคัดกรองและคัดแยกผู้ปววยเพื่อประเมิน
อาการเบื้องต้นในการให้บริการที่รวดเร็ว  

 รวม 6  
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกะเปอร์ พ.ศ.2565        

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร์ 

 
หน่วยงาน:       ศูนย์คุณภาพ            

วัน/เดือน/ปี:    วันที่ 4  เมษายน  พ.ศ. 2565       

หัวข้อ: :    รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565             
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :   ศูนย์คุณภาพ ขอเผยแพร่, รายงานผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลกะเปอร์  
         

Link ภายนอก:     -           

หมายเหตุ:           
            
             
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(นางสาวเตชินี  ฉัตรพิชัย) 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

(นางวิลาวัลย์  พลเดช) 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (หัวหน้า) 

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

              
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 


