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หนาท่ี 1 

 

คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ 
(เรื่องท่ัวไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

โรงพยาบาลสวรรคโลกป 2562 
 
หลักการและเหตุผล 
  คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ (เรื่องท่ัวไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
โรงพยาบาลสวรรคโลกป 2562 เปนกรอบปฏิบัติการตอบสนองขอรองเรียนหนวยงานในการพัฒนายกระดบัคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ผูมารับบริการมีชองทางรองเรียน รองทุกข 
ตรวจสอบ สอบถาม ขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ สงผลใหบุคลากรเกิดความตระหนัก กระทําตาม
หนาท่ีอยางตรงไปตรงมา ไมเลือกปฏิบัติ หนวยงานมีความโปรงใส ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 สอดคลองกับกับการบริหารราชการแผนดินบนพ้ืนฐานธรร
มาภิบาล (Good Governance) ท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรของโรงพยาบาลสวรรคโลกใชเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องรองเรียน รอง
ทุกข ขอเสนอแนะตาง ๆ 
 2. เพ่ือใหเปนตามมาตฐานการจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ 
  3. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผูให-ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียระบบริการทราบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
รองทุกข ขอเสนอแนะ 
 
ชองทางเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ 
 คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ (เรื่องท่ัวไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
โรงพยาบาลสวรรคโลกป 2562 ประกอบไปดวย 
 ชองทางภายในโรงพยาบาล เชน  
   - ผูอํานวยการ, เจาหนาท่ีทุกคน  
   - ตูรับความคิดเห็น  
   - เอกสาร เชน จดหมาย หนังสือรองเรียน (ชื่อ หมายเลขโทรศัพท อีเมลลท่ีสามารถติดตอกลับได) บัตร
สนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน หรือไมสามารถติดตอได)  
   - หนวยงาน เชน งานประกันสุขภาพ  
   - หมายเลขโทรศัพท 055-641592  
    - WWW:SWLHOSP.com 
     - https://www.facebook.com/รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
 ชองทางภายนอกโรงพยาบาล เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวรรคโลก 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอสวรรคโลก ศูนยดํารงธรรมอําเภอสวรรคโลก กํานันผูใหญบาน อสม. ของ
อําเภอสวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงของอําเภอสวรรคโลก ฯลฯ 
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คํานิยาม  
 ผูใหบริการ หมายถึง บุคลากรของโรงพยาบาลสวรรคโลก และท่ีไดกําหนดไวในขอ 25 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฯ ใหความหมายวา บุคคลซ่ึงใหบริการสาธารณสุข และใหหมายรวมถึงบุคคลท่ีใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน
การใหบริการสาธารณสุขไมวาจะมีหนาท่ีโดยตรงหรือไม 
 ผูรับบริการ หมายถึง ผูปวย ญาติ ประชาชนท่ีรับบริการดานการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกัน
โรค ฟนฟูสมรรถภาพ กิจกรรมดานสุขภาพอ่ืนใด หรือการติดตอราชการ ธุรการตาง ๆ หรือผลกระทบท่ีเก่ียวของกับดาน
สุขภาพอนามัย 
 เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ของผูใหบริการ เชน การ
ใหบริการทางการแพทย การพยาบาลและสาธารณสุขของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสวรรคโลก การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรจุแตงตั้งขาราชการพนักงานราชการและลูกจาง การกระทําผิดวินัย/ทุจริต การฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติท่ี
กฎหมายหรือระเบียบไดกําหนดไววาเปนความผิดทางวินัย และไดกําหนดโทษไว ท้ังนี้ อาจเปนท้ังเรื่องเก่ียวกับงาน
ราชการหรือเรื่องสวนตัว 
 การรองทุกข หมายถึง การรองตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป หรือผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีพิจารณา วินิจฉัยเรื่องรอง
ทุกขตามกฎหมายหรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกขจากการกระทําของผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดทบทวน
ปฏิบัติและแกไขในสวนท่ีไมถูกตอง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกตองท่ีไดปฏิบัติใหผูรองทุกขทราบและหายของใจ หรือให
ผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปไดพิจารณาใหความเปนธรรม 
 บัตรสนเทห หมายถึง จดหมายฟองหรือกลาวโทษผูอ่ืนท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดลอม ปรากฏชัดแจง ชี้พยานบุคคล
แนนอน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวามีเหตุผลหรือพฤติการณ เชื่อมโยงพอท่ีจะเชื่อในเบื้องตนไดหรือไม
เพียงใดวาขอกลาวหาควรจะเปนเชนนั้น ซ่ึงไมลงชื่อหรือไมสามารถติดตอผูรองได 
 การตอบสนองตอเรื่องรองเรียน หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ท่ีเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 38 โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรอืการแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน หรือเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหผูรองเรียน
ทราบภายใน 15 วัน 
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ประเภทเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก 
ประเภท นิยาม ตัวอยาง ระยะเวลาในการตอบสนอง 

1) การใหบริการทาง
การแพทย พยาบาล
และสาธารณสุข 

การใหบริการรักษาพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพ ปองกัน
ควบคุมโรค ฟนฟู
สมรรถภาพหรือการ
ดําเนินการทางการแพทย 
พยาบาล หรือสาธารณสุข
ของหนวยงาน แลวเกิด
เหตุการณท่ีไมพึงประสงค มี
ความเสียหายเกิดข้ึนกับผูให 
ผูรับบริการ หรือญาติมี
ความสงสัยในการใหบริการ
ดังกลาว หรือเรียกรองให
เจาหนาท่ีหนวยงานนั้น
รับผิดชอบ 

รองเรียนเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลของ เจาหนาท่ี 
เชน การวินิจฉัย โรคผิดพลาด 
การรักษาผิดพลาด ฯลฯ 

ภายใน 15 วัน 

2) คุณภาพการ
ใหบริการ 

การใหบริการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของการใหบริการทาง
การแพทย พยาบาลและ
สาธารณสุข ท่ีจะทําใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยแกผ ูให 
ผูรับบริการ หรือญาติ 
ประชาชาท่ัวไปท่ีมารับ
บริการ 

1. รอตรวจนาน 
2. พยาบาล/เจาหนาท่ี
สาธารณสุข ทํางานลาชา 
3. กริยาไมเหมาะสม/วาจาไม
สุภาพ  
4. ไมเต็มใจใหบริการ 
5. ระบบสงตอผูปวย ฯลฯ 

ภายใน 7 วัน 

3) การบริหารจัดการ
ท่ัวไป 

การบริหารจัดการโดย
เปดเผย โปรงใสและเปน
ธรรม พิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระ
ตอประชาชน และประโยชน
ของทางราชการท่ีจะไดรับ 

1. การบริหารท่ัวไป และ
งบประมาณ รองเรียน
กลาวหาผูบริหาร เจาหนาท่ี 
ของหนวยงานมีพฤติกรรมสอ
ในทางไมสุจริตหลายประการ 
2. การบรหิารงานบุคคล 
รองเรียน กลาวหาวาผูบริหาร
และผูเก่ียวของ ดําเนินการ
เก่ียวกับการแตงตั้ง การเลื่อน 
ตําแหนง การพิจารณาความดี
ความชอบและการแตงตั้ง
โยกยายไมชอบธรรม ฯลฯ 

ภายใน 15 วัน 
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ประเภท นิยาม ตัวอยาง ระยะเวลาในการตอบสนอง 
4) การบริหารงานพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

อยางใดอยางหนึ่งใน
ตําแหนงหรือหนาท่ี หรือ
พฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ี
ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหนาท่ี
นั้น หรือใชอํานาจใน
ตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

1. รองเรียนกลาวหาวา
ผูเก่ียวของในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมีพฤติกรรมสอ
ในทางไมโปรงใสหลาย
ประการ 
2. เรียกรอง แสวงหา
ผลประโยชน ในทางไมสุจริต
เก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเก่ียวกับ
ครุภัณฑ พัสดุ การกอสราง 
ฯลฯ 

ภายใน 15 วัน 

5) วินัยขาราชการ กฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีวาง
หลักเกณฑ ข้ึนมาเปนกรอบ
ควบคุมใหขาราชการ 
เจาหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ี และ
กําหนดแบบแผนความ
ประพฤติของบุคลากร 
เพ่ือใหประพฤติปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ เปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยกําหนด ให
ขาราชการวางตัวให
เหมาะสมตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 เปนตน 

การไมปฏิบัติหนาท่ีตาม
บทบัญญัติวาดวย วินัย
ขาราชการตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ฯลฯ 

ภายใน 15 วัน 

6) คาตอบแทน การจายเงินคาตอบแทนใน
การ ปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี มีเจตนารมณ 
เพ่ือการจายเงินคาตอบแทน
สําหรับเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัตงิานในหนวยบริการ 
ในชวงนอกเวลาราชการ 
และเจาหนาท่ีท่ี ปฏิบัติงาน
นอกหนวยบริการ หรือตาง 
หนวยบริการท้ังในเวลา
ราชการและนอก เวลา
ราชการ 

1. คาเบิกจายเงิน พตส. 
2. คาตอบแทนไมทําเวช
ปฏิบัติ 
3. คาตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลา ราชการ 
4. คาตอบแทน อสม. ฯลฯ 

ภายใน 15 วัน 
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ประเภท นิยาม ตัวอยาง ระยะเวลาในการตอบสนอง 
7) ขัดแยงกับ
เจาหนาท่ี/ หนวยงาน
ของรัฐ/ ประชาชน 

การท่ีผูรองเรียนหรือ
ผูเสียหายของ หนวยงาน 
รองเรียนเจาหนาท่ีหรือ 
หนวยงานเก่ียวกับการ
กระทําการใด ๆ ท่ีมีผล
กอใหเกิดความเสียหาย
อยางใด อยางหนึ่ง ตอผู
รองเรียน 

เจาหนาท่ียืมเงินประชาชน
แลวไมคืน 

ภายใน 15 วัน 

8) สวัสดิการของรัฐ เปนระบบทางสังคมท่ีรัฐให 
แกประชาชนทุกคนอยาง
เทาเทียมกันในดาน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปน
สําหรับการมี คุณภาพชีวิตท่ี
ดี ตามสิทธิรักษาพยาบาลท่ี
รัฐกําหนดไว เชน 
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ประกันสังคม ขาราชการ
กรมบัญชีกลาง ฯลฯ 

1. เรื่องสอบถาม เชน การ
ลงทะเบียนสิทธิ  สิทธิ
ประโยชนการรับบริการ การ
ใชบริการตามสิทธิ ตรวจสอบ
สิทธิ 
2. เรื่องรองเรียน เชน หนวย
บริการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ไมไดรับความสะดวกตาม
สมควร ถูกเรียกเก็บคาบริการ
โดยไมมีสิทธิจะเรียกเก็บ ไมได
รับบริการตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
3. เรื่องรองทุกข เชน ไมไดรับ
การลงทะเบียน สิทธิไมตรง
ตามจริง (สิทธิซํ้าซอน)  

ภายใน 7 วัน 

9) การคุมครอง 
ผูบริโภคดาน
สาธารณสุข 

ผูบริโภคดานสาธารณสุข 
การปกปองดูแลผูบริโภค ให
ไดรับความ ปลอดภัย เปน
ธรรมจากผลิตภัณฑดาน
สุขภาพ สิ่งแวดลอม บริการ
ทางการแพทย พยาบาลและ
สาธารณสุข 

1. การใหบริการไมได
มาตรฐาน 
2. ตลาดสด รานคา/แผงลอย 
ไมสะอาด 
3. สิ่งแวดลอมท่ัวไป เชน 
ขยะ/สิ่งปฏิกูล กลิ่นเหม็น 
เหตุราคาญ ฯลฯ  
4. สถานบริการ สถาน
ประกอบการไมมีใบอนุญาต 
ฯลฯ 

ภายใน 15 วัน 
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ประเภท นิยาม ตัวอยาง ระยะเวลาในการตอบสนอง 
10) การชดเชย
ชวยเหลือเบื้องตนแก
ผูให ผูรับบริการ
สาธารณสุข ท่ีไดรับ
ความเสียหายจากการ
ใหบริการสาธารณสุข 

สําหรับผูให ผูรับบริการ
ไดรับความเสียหายอันเกิด
จากบริการดานการแพทย
และสาธารณสุข 
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
การควบคุมและการปองกัน
โรค การตรวจวินิจฉัยโรค 
การตรวจชันสูตร 
ทางหองปฏิบัติการ การ
รักษาพยาบาลและการฟนฟู
สมรรถภาพ และการ
คุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ 
ใหรวมถึงการใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุขดวย 

1. การขอรับความชวยเหลอื 
เชน พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (ม.41 และ 
ม.18 (4)) 
2. ผูปวยท่ีเปนผูประกันตน 
กองทุนประกันสงัคม 
3. ผูใหบริการสาธารณสุขตาม
ประกาศระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

ภายใน 15 วัน 

11) ขอเสนอแนะและ 
ขอคิดเห็น 

การท่ีผูรองเรียนแสดงออก
ทางความ คิดเห็นหรือการ
เสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการ
ใหบริการทางการแพทย 
พยาบาลและสาธารณสุข 
หรือเรื่องอ่ืน ๆ  

1. การปรับปรุงระบบการ
ใหบริการทางการแพทย 
พยาบาลและสาธารณสุข 
2. การปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสิ่งแวดลอม 
3. การเพ่ิมบุคลากร 
4. การเพ่ิมอุปกรณทาง
การแพทย ฯลฯ 

ภายใน 15 วัน 

12) ขอความ
อนุเคราะห 

การขอความอนุเคราะหและ
การขอความ ชวยเหลือใน
ดานตาง ๆ นอกเหนือจาก
สิทธิท่ีพึงไดรับ 

1. คารักษาพยาบาล 
2. ขอยายสถานบริการ ฯลฯ 

ภายใน 7 วัน 
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ชองทางรองเรียน 
ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ

ชองทาง 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาในการ

ดําเนินการรับขอรองเรียน 
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ทุกวัน ผูอํานวยการ

โรงพยาบาล 
ภายใน 1 วัน 

เจาหนาท่ีทุกคน ทุกวัน หัวหนางาน ภายใน 1 วัน 
ตูรับความคิดเห็น ทุกสัปดาห 

(ชวงเวลาตามความเหมาะสม) 
ทีมจัดการความ

เสี่ยง 
ภายใน 1วัน 

จดหมาย วัน เวลาราชการ งานบริหาร ภายใน 1 วัน 
หนวยงานราชการตาง ๆ  
(หนังสือราชการ) 

วัน เวลาราชการ งานบริหาร ภายใน 1 วัน 

งานประกันสุขภาพ วัน เวลาราชการ งานประกันสุขภาพ ภายใน 1 วัน 
หมายเลขโทรศัพท 055-
641592 

ทุกวัน งานประชาสัมพันธ 
และงานบริหาร 

ภายใน 1 วัน 

WWW:SWLHOSP.com ทุกวัน งานสารสนเทศ ภายใน 1 วัน 
https://www.facebook.co
m/รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

ทุกวัน งานโสตทัศนูปกรณ ภายใน 1 วัน 

 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ (เรื่องท่ัวไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
 1) รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะจากผูรับบริการทุกชองทาง 
  2) ตรวจสอบรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง 
  3) บันทึกขอมูลเก็บไวเปนฐานขอมูล สงศูนยประสานงานเครือขาย/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 
 4) รายงานคณะผูจัดการความเสี่ยง คณะทํางานทีมไกลเกลี่ยเฉพาะกิจ (กรณีตองเจรจาไกลเกลี่ย) งานประกัน
สุขภาพ (กรณีการชดเชยชวยเหลือเบื้องตนแกผูให ผูรับบริการสาธารณสุข) 
 5) ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 
 6) คณะผูจัดการความเสี่ยงตอบกลับ (ระยะเวลาในการตอบสนอง) ภายใน 15 วนั หรอืผูรองเรียน รองทุกข 
ขอเสนอแนะ กรณีท่ีตองการใหแจงกลับ 
  7) เก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน บันทึกตาง ๆ สงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 
 8) เผยแพรบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนตามชองทางตาง ๆ  
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ (เรื่องท่ัวไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
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แบบรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ (เรื่องท่ัวไปและการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

เขียนท่ี ....................................................... 
วันท่ี .......................................... เวลา ...................... น. 

ขอมูลเบ้ืองตน 
ชื่อผูแจง ................................................................ อายุ ............ป เลขท่ีบัตรประชาชน .....................................................  
ท่ีอยู ......................................................................................................... หมายเลขโทรศัพท ............................................. 
รายละเอียดเรื่องรองเรียน 
ประเด็นเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ (  ) เรื่องท่ัวไป (  ) เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ชื่อเจาหนาท่ี/ผูใหบริการ (ถาทราบ) ......................................................... ตําแหนง (ถาทราบ) .......................................... 
หนวยงาน (ถาทราบ) ............................................................................................................................................................ 
รายละเอียดเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ (เรื่องท่ัวไปและการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
ขอความดังกลาวขาพเจาขอยืนยันวาไมมีการบิดเบือนและเปนความจริงทุกประการ 
(  ) ประสงคใหโรงพยาบาลตอบกลับ    (  ) ไมประสงคใหโรงพยาบาลตอบกลับ 
 

………………………..................………………. 
(………………….................…………………….) 

ผูรองเรียน รองทุกข 
หมายเหตุ หากผูรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ ไมไดระบุชื่อ ท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอกลับ เรื่อง
รองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะจะเปนบตัรสนเทหสําหรับพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลสวรรคโลกตอไป 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สําหรับเจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 
ชองทางรับเรื่อง ..................................................................... วันท่ีรับเรื่อง ............../................../25............. 
ผูรับเรื่อง ................................................................................ ตําแหนง .......................................................... 
วันท่ีสงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล ............../................../25............. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สําหรับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาล 
เลขท่ีขอรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ ท่ี.............../25.................. วันท่ีรับเรื่อง ............../................../25............. 
วันท่ีแจงหนวยงาน ............../................../25.............  
หนวยงานท่ีแจง  (  ) .................................................................. (  ) .................................................................. 
  (  ) .................................................................. (  ) .................................................................. 

 
(………………….................…………………….) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 
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ท่ี สท 0032.301/................           โรงพยาบาลสวรรคโลก 
              ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 64110 

      (วัน  เดือน  ป) 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับขอรองเรียนใหทราบ 

เรียน  ................................................................................................ 

อางถึง  เลขท่ีขอรองเรียน รองทุกข .............../25.................. (ถามี) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ................................................................................................ (ถามี) 
ตามท่ีทานไดรองเรียน รองทุกข เสนอแนะ (  ) เรื่องท่ัวไป (  ) การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เม่ือวันท่ี ............../................../25............. มีรายละเอียดดังนี้ ............................................................................................ 
……………………………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

บัดนี้ทางโรงพยาบาลสวรรคโลก ไดดําเนินการ ......................................................................................... 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……
.………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย วนรัตนวิจิตร) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 

 
 
 
งานบริหารโรงพยาบาลสวรรคโลก 
โทร.  0 5564 1592 
โทรสาร  0 5561 1592 
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แบบรายงานเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก 
ประจําเดือน .......................................... พ.ศ. 25......................... 

 
ท่ี ประเภทเรื่อง จํานวน  

(เรื่อง) 
แกไขแลว 

(เรื่อง) 
กําลังแกไข  

(เรื่อง) 
ตอบกลับผูรอง  

(ประสงคตอบกลบั) 
1 การใหบริการทางการแพทย พยาบาลและ

สาธารณสุข 
    

2 คุณภาพการใหบริการ     
3 การบริหารจัดการท่ัวไป     
4 การบริหารงานพัสดุ     
5 วินัยขาราชการ     
6 คาตอบแทน     
7 ขัดแยงกับเจาหนาท่ี/ หนวยงานของรัฐ/ 

ประชาชน 
    

8 สวัสดิการของรัฐ     
9 การคุมครอง ผูบริโภคดานสาธารณสุข     
10 การชดเชยชวยเหลือเบื้องตนแกผูให ผูรับบริการ

สาธารณสุข ท่ีไดรับความเสียหายจากการ
ใหบริการสาธารณสุข 

    

11 ขอเสนอแนะและ ขอคิดเห็น     
12 ขอความอนุเคราะห     

 
หมายเหตุ (ถามี) ................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 

(………………….................…………………….) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 

วันท่ี ............../................../25............. 
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แบบการย่ืนคํารองขอรับเงินชวยเหลือเพ่ือการชดเชย 
         

สถานท่ียื่นคํารอง ........................................................ 
                 วันท่ียื่นคํารอง ............................................................ 

 
1.  ขอมูลของผูใหบริการท่ีไดรับความเสียหาย 
  1.1 เลขประจําตัวประชาชน                                                 
  1.2 ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................................        
                อายุ ...........................ป      เพศ     ชาย              หญิง      
  1.3 ชือ่หนวยบริการ .......................................................................... จังหวัด.........................................................                 
  1.4 ตําแหนง ...................................................................... แผนกท่ีปฏิบัติงาน ..................................................... 
                       ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ (ระบุงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ) ..................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
  1.5 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก  ................................................................................................................. 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ................................................. โทรศัพท ............................................. โทรสาร ........................................ 

2.  ขอมูลของผูยื่นคํารอง (ถาเปนบุคคลเดียวกับขอ ๑ ไมตองกรอก) 
  2.1 เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน                                     
  2.2 ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................................        
                       อายุ ...........................ป      เพศ     ชาย              หญิง      
  2.3 ความสัมพันธกับผูรับบริการ          คูสมรส        บิดา/มารดา       บุตร           อ่ืนๆ 
  2.4 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก  ................................................................................................................. 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ................................................. โทรศัพท ............................................. โทรสาร ........................................ 
 3.   ขอมูลความเสียหาย 
  3.1 วันท่ีทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ………………………………………………………………………. 
  3.2 เหตุท่ีและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (บรรยายถึงเหตุการณ และความเสียหายตาง ๆ ท่ีไดรับอยางชัดเจน ถามี
บาดแผลใหบอกลักษณะบาดแผล) ..................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
  3.3 การวินิจฉัยและผลการตรวจในหองปฏิบัติการ ................................................................................................ 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
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 3.4 การรักษาท่ีไดรับและระยะเวลาท่ีตองรักษาตัว................................................................................................. 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
4.  ขอมูลของผูรับบริการท่ีทําใหเกิดความเสียหาย 
  4.1    ความเสียหายเกิดจากผูรับบริการ  1  ราย 
                   ความเสียหายเกิดจากผูรับบริการมากกวา   1  ราย 
  4.2 เลขประจําตัวประชาชน                                                 
  4.3 ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................        
                อายุ ...........................ป      เพศ     ชาย              หญิง   

  4.4 การวินิจฉัยโรค.............................................................................................................................................. 
  4.5 สิทธิในการรับบริการ     ประกันสุขภาพ     ประกันสังคม     ขาราชการ     อ่ืนฯ      
5. เอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นมาพรอมกับคํารอง  (ท้ังของผูใหบริการและผูรับบริการ) 
   5.1 สําเนาเวชระเบียนของผูใหบริการ และ/หรือใบรับรองแพทย 

 5.2 ใบตรวจสอบสิทธิของผูรับบริการ พรอมสําเนาเวชระเบียนของผูรับบริการ  (ชวงท่ีท่ีมารักษา และทํา                
          ใหผูใหบริการไดรับความเสียหาย) 
 5.3  เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ........................................................................................................................... 
       
 
 
      
       ลงชื่อ .................................................ผูยื่นคํารอง 

                          (..................................................) 
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แบบการย่ืนคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตน 
 

สถานท่ียื่นคํารอง ........................................................ 
                 วันท่ียื่นคํารอง ............................................................ 

1. รายละเอียดของผูรับบริการ 
  1.1 ชื่อ – สกุล ..............................................…………………………………………………………………………………………… 
  1.2 เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน                                                
  1.3 สิทธิตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ  (มีสิทธิบัตรทอง)          มี           ไมมี 
  1.4 อาชีพ ……………...............….. รายได ……...................………… สถานภาพอ่ืน …………………………………………… 
(ระบุใหทราบถึงภาระท่ีผูรับบริการจะตองรับผิดชอบ  เศรษฐานะ) 
 1.5 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก  ................................................................................................................. 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ................................................. โทรศัพท ............................................. โทรสาร ........................................ 
 2. รายละเอียดเก่ียวกับการเขารับการรักษาพยาบาล 
   2.1 ชื่อหนวยบริการ ............................................…………………………………………………………………………………..…… 
       2.2 สถานท่ีตั้ง ………...............................................……………………………………………………………………………..……… 
                ....................................................………………………………………………………………………………………………..……… 
       2.3 วันท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนหรือวันท่ีทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ……........................……………..……………. 
       2.4 เหตุท่ีเขารับการรักษาพยาบาล ......................................………………………………………………..……………………… 
        2.5 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดแก (บอกเลาหรือบรรยายถึงเหตุการณและความเสียหายตาง ๆ  ท่ีไดรับและระบุ
ความตองการ) .................................................................................…………………………………………………..……………………… 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
3. รายละเอียดของผูยื่นคํารอง  (ถาเปนบุคคลเดียวกับขอ 1 ไมตองกรอก) 
  3.1 ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………………..…….. 
 3.2 เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน                                                
  3.3 ความสัมพันธกับผูรับบริการ .........................................………………………………………………………….……………. 
 3.5 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก  ................................................................................................................. 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ................................................. โทรศัพท ............................................. โทรสาร ........................................ 
4. เอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นมาพรอมกับคํารอง  (ท้ังของผูยื่นคํารองและผูรับบริการ) 
    4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
      4.2 สําเนาทะเบียนบาน 
       4.3 เอกสารทางการแพทยหรือรายละเอียดขอมูลอ่ืน ๆ (ถามี) ………………………………..……… 
 
                  ลงชื่อ…………………………….ผูยื่นคํารอง 
              (……………………..……..) 
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5. หนังสือมอบอํานาจ  (ถามีการมอบอํานาจ) 
  โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา (ชื่อ-สกุล) ..........................................………………………………………………………………... 
ซ่ึงเปน  ผูรับบริการ  ทายาท  ผูอุปการะ ท่ีไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 
ของ …………………………………………..(ระบุชื่อหนวยบริการ)……………….................................................………………………….          
ขอมอบอํานาจให ……………………..........................................………….(ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจ)…………………………………….. 
เปนตัวแทนโดยชอบดวยกฎหมายแทนขาพเจา  เพ่ือดําเนินการยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน  กรณีไดรับความ
เสียหายท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ 
  ขาพเจาผูมอบอํานาจ ขอยอมรับผิดชอบตามท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปภายในขอบเขตแหงหนังสือนี้  
เสมือนดังขาพเจาไดกระทําไปดวยตนเองทุกประการ 
 
   ลงชื่อ……………………………..ผูมอบอํานาจ         ลงชื่อ……………………………..ผูมอบอํานาจ 
                 (…………………………….)     (…………………………….) 
 
 
   ลงชื่อ…………………………….พยาน          ลงชื่อ…………………………….พยาน 
                 (…………………………….)     (…………………………….) 
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