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16/10/2018  อยากให้มีร้านค้าตลอด 24 ชม.ในรพ.   โรงพยาบาลเวียงสาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการร้านค้า
สวัสดิการขึ้น และด าเนินการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการท่ี
บริเวณหลังอาคารตึกผู้ป่วยนอก ได้เปิดท าการมาตั้งแต่
วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา โดยก าหนดวันเปิด
ท าการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ซึ่งปัจจุบันมี
ผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกในการหาซื้อของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นในการนอนโรงพยาบาล  อาหาร  น้ าดื่ม เป็นต้น  

 แผนพัฒนาช่วงต่อไป  เปิดร้านน้ าดื่ม กาแฟ และเพิ่มจัด
มุมพักผ่อนส าหรับผู้รับบริการและญาติ 

16/10/2018  อยากให้แยกคนไข้เป็นส่วนเฉพาะโรค ไม่ปนกัน  ซักประวัติ

เฉพาะเบาหวาน  เพราะค่อนข้างสับสน  คนแก่เขางง 

 ปัจจุบันการให้บริการผู้ป่วยนอกจัดให้มีห้องตรวจแพทย์
จ านวน 8 ห้อง แบ่งเป็น   
o ห้องตรวจโรคท่ัวไป จ านวน 5 ห้อง  
o ห้องตรวจเฉพาะทางด้านอายุรกรรม (รับผู้ป่วยท่ี
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มีความซับซ้อนของโรคทางอายุรกรรม) 
o ห้องตรวจโรคเฉพาะทางเด็กและกุมารเวชกรรม 
o ห้องตรวจเฉพาะทางด้ านศั ลยกรรมและ

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สัปดาห์ละ 1 วัน (โดย
แพทย์เฉพาะทางจากรพ.น่าน) 

o ห้องตรวจทางสุขภาพจิตและจิตเวช 
o คลินิกดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต่อเนื่อง 
o คลินิกดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 

 เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรทางการพยาบาล ไม่
เพียงพอ  จึงสามารถจัดระบบบริการ โดยจุดซักประวัติ
ผู้ป่วยนอกมีการแบ่งโซนการท างานได้ไม่ครบทุกคลินิก 

 แผนการพัฒนาอัตราก าลังบุคลากร  ปี 2563-2565 
กรณีโรงพยาบาลสามารถขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 
90 เตียงได้ตามเกณฑ์ จะสามารถจัดอัตราก าลัง
พยาบาลและทีมได้ตามความเหมาะสมต่อไป 

16/10/2018  - ควรปรับปรุงบริการ  พยาบาลควรเปลี่ยนกันพักทานอาหาร  

ไม่ควรพักพร้อมกัน 

 การจัดบริการช่วง 11.00 -12.00 น. พยาบาลจ านวน 2 
คน ลงพักและขึ้นปฏิบัติงานเวลา 12.00 -13.00 น. 
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 -ผู้ป่วยและญาติไม่พึงพอใจ แพทย์ พยาบาล   OPD  หยุดพัก

กลางวัน 12.00-13.00 น. 

บริเวณจุดคัดกรองประชาสัมพันธ์และดูแลผู้ป่วยท่ัวไป
ท่ัวท้ังอาคารผู้ป่วยนอก   

 ช่วงเวลา 13.00 น. จะมีพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานจุดซัก
ประวัติ หน้าห้องตรวจ 

 กรณีมีฉีดยา ช่วง 12.00-13.00 น. สามารถให้บริการได้
ท่ีห้องเบอร์ 17 และห้องฉุกเฉินตามมาตรฐานการ
บริหารยาเสี่ยงสูง 

 กรณีแพทย์โรงพยาบาลเวียงสามีแพทย์ให้การรักษา
จ านวน 7 คน ให้บริการท้ังผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยเฉพาะโรค
ในคลินิกต่างๆ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน และผู้ป่วยท่ีนอนใน
โรงพยาบาล(ประเภทท่ัวไปและผู้ป่วยวิกฤติ)  

 ในช่วงเวลา 12.00 -13.00 น. จึงได้จัดให้มีแพทย์
ประจ าการ 1 คน โดยจะท าการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
ท่ีห้องฉุกเฉิน และจะรับประสานตามรายกรณีต่อไป 
ดังนั้นหากพยาบาลจุดต่างๆพบมีผู้ป่วยต้องรับการดูแล
ด่วน จะมีการประสานแพทย์เวรช่วงนั้นต่อไปตามเกณฑ์ 
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16/10/2018  พนักงานเปล พูดไม่สุภาพ  

(ร้องเรียนในเวป็ไซต์โรงพยาบาลเวียงสา วันท่ี 14 ต.ค. 2561) 

 จากการติดตามและรับรายงานได้มีการไกล่ เกลี่ย
เบื้องต้นของหัวหน้างานผู้ป่วยนอกแล้ว และได้มีการ
พิจารณาตักเตือนพนักงานด้านการบริการ  การสื่อสาร 
กับผู้รับบริการโดยคณะกรรมการ 

 ในระบบการพัฒนาด้านบุคลากร ด าเนินการรณรงค์การ
สร้างรอยยิ้ม และการบริการท่ีดีแก่เจ้าหน้าท่ีทุกแผนก 
มีการแจกป้าย สโลแกน“ให้บริการที่เป็นมิตร ยิ้มแย้ม
แจ่มใสและใส่ใจ วาจาไพเราะมีหางเสียง ครับ คะ 
เจ้า”   ติดไว้ทุกหน่วยงาน  

15/11/2018  เจ้าหน้าท่ีจ่ายยาพูดไม่เพราะ  ได้สะท้อนให้ทีมเภสัชกรทราบในท่ีประชุมหน่วยงาน 
เน้นให้ใช้แนวทางเอาใจเขาใส่ใจเรา พูดมีหางเสียงทุก
ครั้งกับผู้ป่วยทุกระดับ และติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการ
ใช้วาจาไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

25/12/2018  เจ้าหน้าท่ีห้องอุบัติเหตุใช้ค าพูดไม่ดีกับคนไข ้  

พนักงานเปลไม่ไดส้นใจบริการผู้ป่วย   

เจ้าหน้าท่ีซักประวัติผู้หญิงพูดไม่เพราะ 

 หัวหน้าหน่วยงานได้มีการพิจารณาตักเตือนเจ้าหน้าท่ี
ด้านการบริการ  การสื่อสารกับผู้รับบริการ 

 ปรับปรุงระบบการสื่อสารกรณีมีผู้ป่วยวิกฤติในห้อง 
ก า ห นด ใ ห้ พ ย า บา ล จุ ด คั ด ก รอ ง หน้ า ห้ อ ง แ จ้ ง
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ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ป่วยและญาติที่รอด้านนอก 

 ในระบบการพัฒนาด้านบุคลากร ด าเนินการรณรงค์การ
สร้างรอยยิ้ม และการบริการท่ีดีแก่เจ้าหน้าท่ีทุกแผนก 
มีการแจกป้าย สโลแกน“ให้บริการที่เป็นมิตร ยิ้มแย้ม
แจ่มใสและใส่ใจ วาจาไพเราะมีหางเสียง ครับ คะ 
เจ้า”   ติดไว้ทุกหน่วยงาน  

2/1/2019  อยากให้มียามมาคุมตรวจปัสสาวะทุกครั้ง  

(ข้อเสนอแนะ 2 คร้ัง) 

 เนื่องจากพบว่ามีการเลี่ยงการตรวจปัสสาวะท่ีเกิดขึ้น
บ่อยของผู้รับการบ าบัดสารเสพติดในโรงพยาบาล และ
ด้วยการขาดอัตราก าลัง  หัวหน้าคลินิกพิเศษ(สุขภาพจิต
และยาเสพติด)จึงจัดระบบการดูแลขั้นตอนการตรวจ
ปัสสาวะโดยมีทีมรักษาความปลอดภัยมาช่วยดูแลท่ีหน้า
ห้องน้ าทุกราย 

 จัดท ามาตรการการบ าบัดในกรณีพบผู้รับการบ าบัดมี
ปัญหาด้านทุจริตการน าปัสสาวะส่งตรวจ 

21/1/2019  ท่ีห้องคลอด ประทับใจ  บริการเยี่ยม 

เสนอแนะให้มีแอร์ทุกที่  

 หน่วยบริการหลังคลอดของโรงพยาบาลจะมีมาตรฐาน
การดูแลและควบคุมอุณหภูมิของทารกแรกเกิด และ
มารดาหลังคลอด มีการติดตั้งแอร์ให้ทุกห้องแล้ว และจะ
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พิจารณาเปิด ปิดตามเวลา และอุณหภูมิท่ีต้องควบคุม
ตามเกณฑ์ 

19/1/2019  ขณะนั่งอยูท่ี่เก้าอีห้น้าห้องฉุกเฉินซึ่งท่ีพิงเก้าอี้หักช ารุด  ท าให้

ตนเองตกเก้าอี้หงายหลัง  จึงอยากให้เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ท่ี

แข็งแรง 

 หัวหน้าห้องฉุกเฉินประสานแผนขออนุมัติด าเนินการ
จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อต่อไป 

 จะเริ่มใช้งานเก้าอี้ชุดใหม่กลางเดือนมีนาคมนี้  

 การพัฒนาเชิงระบบ  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของโรงพยาบาลรับทราบและมีการ
ทบทวนระบบการดูแลเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ไปยังจุดบริการอื่นๆด้วย 

22/1/2019  รอตรวจท่ีตึกผู้ป่วยนอกนาน  รอตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น  รู้สึกไม่

พึงพอใจ  จึงไม่รอตรวจ 

 จากการตามรอยการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลาดังกล่าว 
พบว่าช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. เเพทย์เจ้าของไข้ 
ก าลังมีผู้ป่วยวิกฤติท่ีต้องใส่ท่อช่วยหายใจ (ET tube)  
ในตึกผู้ป่วยใน 3  เจ้าหน้าท่ีจึงประสาน ฝากเเพทย์ห้อง
ฉุกเฉินตรวจ เเต่เนื่องจากช่วงนั้นเเพทย์ติดการช่วยกู้
ชีวิต(CPR) ให้กับผู้ป่วยคนอื่นอยู่ จึงท าให้รอนาน 

 การพัฒนาระบบโดยทบทวนในองค์กรแพทย์ และทีม
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ดูแลผู้ป่วย มีข้อตกลงให้พยาบาลจัดผู้ป่วยให้ตรวจกับ
แพทย์ท่ีแผนก OPD ท่านอื่นแทนได้ กรณีรอแพทย์ท่ีสั่ง
ตรวจคนแรกนานเกิน  15 นาทีจากการติดดูแล
ผู้ป่วยหนักคนอื่นๆหรือภารกิจจ าเป็นอื่นๆ 

20/2/2019  ควรหาสื่อตัวอย่างคนเสพท่ีมีปัญหาในหลายๆด้านเพื่อน ามา

เป็นตัวอย่าง และหาวิธีแกป้ัญหาร่วมกัน 

 คลินิกพิเศษ(สุขภาพจิตและยาเสพติด)ขอขอบคุณใน
ค าแนะน าดีๆนี้ค่ะ  ปัจจุบันได้พัฒนาการใช้สื่อทางวิดิ
ทัศน์ขึ้นจอเพื่อสร้างความหลากหลายของการสื่อสาร
เพื่อการบ าบัดรักษาต่อไป 

20/2/2019  รอตรวจแพทย์นานเกินไป  อยากให้ช่วยปรับปรุง  คนไข้เต็ม

โต๊ะรอตรวจ แต่แพทย์เปิดตรวจแค่ห้องเดียว ไม่สมดุลกับ

คนไข้ที่นั่งรอใช้เวลานานเกินไป มาแต่ 5 โมงเช้า 11 โมงยัง

ไม่ได้เข้าพบแพทย์เลย 

 ระบบปกติแพทย์ท่ัวไปออกตรวจในแผนกผู้ป่วยนอกวัน
ละ 4-5 คน โดยมี 1 คนออกตรวจในช่วงเวลา 8.30-
10.00น. ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ช่วงเช้าร้อยละ 70 จะเป็น
ผู้ป่วยนัดท่ีต้องรอผลตรวจ Lab ซึ่งออกผลในเวลา
ประมาณ 9.30-10.00น. และแพทย์คนอื่นๆจะตรวจ
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน และมาออกตรวจพร้อมกันในเวลา
ประมาณ 10.00น. ท้ัง 4-5 ห้อง จากข้อร้องเรียน
ดังกล่าวได้ ปรับเปลี่ยนตารางแพทย์ออกตรวจเช้า 8.30 
-10.00น. เพิ่มเป็น 2 คนในวันท่ีมีผู้ป่วยรอตรวจมาก 
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โดยประเมินโดยพยาบาล OPD 

28/2/2019  อยากใหแ้พทยพ์ูดเพราะมากกว่านี้   ได้สะท้อนให้แพทย์ทราบในท่ีประชุมองค์กรแพทย์ เน้น
ให้ใช้แนวทางเอาใจเขาใส่ใจเรา พูดมีหางเสียงทุกครั้งกับ
ผู้ป่วยทุกระดับ และติดตามข้อร้องเรียนเร่ืองการใช้วาจา
ไม่เหมาะสมของแพทย์ต่อเนื่อง 

4/3/2019  อยากให้คุณผู้ช่วยพยาบาล/พยาบาลช่วยดูน้ าในกาต้มน้ าให้

ด้วย เพราะน้ าขุ่นมาก ไม่สะอาด  ส่วนมากผู้ป่วยน าไปใช้ดื่ม 

และก้อเป็นเด็กน าไปใช้ชงนมกิน รบกวนบอกแม่บ้านล้าง

บ่อยๆด้วยค่ะ   

 ทางทีมโรงพยาบาลต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วยค่ะ 
หลังจากได้รับข้อเสนอแนะแล้ว  ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าท่ี
ทุกหน่วยงานท่ีมีกาต้มน้ าร้อน ถังน้ าดื่มร้อน-เย็นทุกจุด
บริการในโรงพยาบาลส ารวจ และด าเนินการท าความ
สะอาดถังน้ าให้พร้อมใช้งาน 

 ทบทวนระบบการตรวจสอบและการท าความสะอาด
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 


