
 

 

 

 

 

 

คู่มือการจัดการรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ 

และไกล่เกลยีข้อพพิาท  

โรงพยาบาลดอยหล่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คาํนํา 

 

คู่มือปฏิบติังานดา้นการร้องเรียน/ร้องทุกข์เรืองร้องเรียนเรืองการรักษา ของโรงพยาบาล

ดอยหล่อจดัทาํขึน เพือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบติังานดา้นรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข ์ผา่นศูนยรั์บ

เรืองร้องเรียนของโรงพยาบาลดอยหล่อ ในเรืองร้องเรียนทวัไป ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราช

กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั

ราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนยก์ลาง เพือตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ทีดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่องานบริการมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการให้บริการ ไม่มี ขนัตอนปฏิบติังานเกินความจาํเป็น มีการปรับปรุง

ภารกิจให้ทนัต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ตอ้งการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สมาํเสมอ ทงันีการจดัการขอ้ร้องเรียนจนไดข้อ้ยุติ ให้มีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพือ ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งมี

ขนัตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบติังานทีชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

 

คณะทาํงานศูนยรั์บเรืองร้องเรียนร้องทุกข ์

      และไกล่เกลียขอ้พิพาท  

      โรงพยาบาลดอยหล่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

หลกัการและเหตุผล  

วตัถุประสงคก์ารจดัทาํคู่มือ  

เป้าหมายและขอบเขต  

คาํจาํกดัความ    3 

การแบ่งระดบัของขอ้ร้องเรียน 3 

ช่องทางในการร้องเรียน  

การแจง้กลบัผูร้้องเรียน/ร้องทุกข ์  

ขนัตอนการดาํเนินงานรับเรืองร้องเรียน  

แผนผงักระบวนการจดัการเรืองการร้องเรียน  

แบบคาํร้องทุกข์/ร้องเรียน(ดว้ยตนเอง)  

แบบคาํร้องทุกข์/ร้องเรียน(โทรศพัท)์  

แบบแจง้การรับเรืองร้องทุกข/์ร้องเรียน  

แบบแจง้ผลการดาํเนินการต่อเรืองร้องทุกข์/ร้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท ี  

บทนํา 

 

หลกัการและเหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลซึงไดก้าํหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐระยะที  พ.ศ. - 4 รวมทงันโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ภายใตว้ิสัยทศัน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต โดยมุ่งหมายให้การ

บริหารงานและการดาํเนินงานของโรงพยาบาลดอยหล่อ และหน่วยงานในสังกดัโรงพยาบาลดอยหล่อ มี

ความเป็นเลิศด้วย  ระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการดาํเนินงานรวมทงัเพือให้เกิดความเป็นธรรมแก่

ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

               จึงไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบตัิงานดา้นการร้องเรียน/ร้องทุกขท์งัเรืองการรักษาพยาบาล และเรืองร้องเรียน

การการทุจริต ประพฤติมิชอบ  ของโรงพยาบาลดอยหล่อ เพอืเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบติังาน 

 

วตัถุประสงค์การจัดทําคู่มือ 

              1. เพอืให้เจา้หนา้ทีของโรงพยาบาลดอยหล่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานในการรับ 

เรืองราวร้องเรียน ร้องทุกข ์หรือขอความช่วยเหลือใหมี้มาตรฐานเดียวกนัและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

              2. เพอืให้การดาํเนินงานจดัการขอ้ร้องเรียนของ โรงพยาบาลดอยหล่อ มีขนัตอน/ 

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

             3. เพอืสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานทีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทวัทงัองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

             .  เพือเผยแพร่ให้กับผู ้รับบริการและผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลดอยหล่อทราบ

กระบวนการ 

 .เพอืนาํขอ้มูลทีไดรั้บมาปรับปรุงมาตรฐานการใหบ้ริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการ

โรงพยาบาลดอยหล่อ 

  

เป้าหมาย 

 บุคลกากรโรงพยาบาลดอยหล่อ มีความตระหนกัในการใหบ้ริการและมีพฤติกรรมบริการทีดี 

 

ขอบเขต 

 คู่มือฉบบันีครอบคลุมขนัตอนการจดัการรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์และไกล่เกลียข้อพิพาทของ 

โรงพยาบาลดอยหล่อ ตงัแต่ขนัตอนการแต่งตงัผูรั้บผดิชอบจดัการรับเรืองร้องเรียนร้องทุกขแ์ละไกล่เกลียขอ้ 

 



 

พิพาทของหน่วยงาน การรับและตรวจสอบเรืองร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ การบนัทึกเรือง

ร้องเรียนร้องทุกข์การวิเคราะห์ระดับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์การแจ้งกลับผู ้ร้องเรียนร้องทุกข์ การ

ประสานงานกบัหน่วยงานทีรับผิดชอบเพือดาํเนินการแกไ้ข / ปรับปรุง การประสานศูนยรั์บเรืองร้องเรียน

โรงพยาบาลดอยหล่อ การประสานหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล การติดตามผลการดาํเนินการ/แก้ไข / 

ปรับปรุง เพือแจ้งกลับให้ผูร้้องเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ของ

หน่วยงาน ใหผู้อ้าํนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท ี  

ประเด็นทเีกยีวข้องกบัการร้องเรียน 

 

 คําจํากดัความ 

การจดัการ หมายถึง การสังการ การดาํเนินงาน การประสานงาน การควบคุมงาน และการ 

ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 

เรืองร้องเรียน หมายถึง  เรืองทีผูรั้บบริการแจง้ขอ้มูลเกียวกบัการให้บริการของเจา้หน้าที ในเรืองความ

บกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้า และการแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในการ

ปฏิบติังาน และสิงแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที สิงอาํนวยความสะดวก รวมถึงขอ้เสนอแนะ 

/ ขอ้คิดเห็น  การสอบถามขอ้มูล ในเรืองต่างๆ 

ผูร้้องเรียน หมายถึง ประชาชนทวัไป, องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผูรั้บบริการ, ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกโรงพยาบาลดอยหล่อ ทีติดต่อมายงั โรงพยาบาลดอยหล่อ ผ่านช่องทางต่างๆ 

ครอบคลุมในเรืองการร้องเรียน / การใหข้อ้เสนอแนะ / การใหข้อ้คิดเห็น /  การสอบถามขอ้มูล  

จุดรับขอ้ร้องเรียน ร้องทุกข ์ หมายถึง สถานทีรับขอ้ร้องเรียน ร้องทุกขข์องโรงพยาบาลดอยหล่อ ทีตงั

อยูใ่น โรงพยาบาลดอยหล่อ  

ศูนยรั์บเรืองร้องเรียน โรงพยาบาลดอยหล่อ (Customer Complaint Center)  หมายถึง หน่วยงานทีรับผิดชอบ

ในการรับเรืองร้องเรียน โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นคณะทาํงานและมี 

หวัหนา้กลุ่มงานประกนัสุขภาพเป็นเลขานุการ 

เจ้าหน้าทีรับเรืองร้องเรียน หมายถึง บุคคลทีได้รับแต่งตงัให้เป็นผูรั้บผิดชอบจัดการเรืองร้องเรียนของ

หน่วยงาน   

 

การแบ่งระดับของข้อร้องเรียน 

ไดจ้าํแนกความสาํคญัของขอ้ร้องเรียน เป็น 3 ระดบั ดงันี 

1. ข้อร้องเรียนระดับ   เป็นข้อคิดเห็น,ข้อเสนอแนะ,คาํชมเชย,สอบถามหรือร้องขอข้อมูล  

กล่าวคือผูร้้องเรียนไม่ไดรั้บความเดือดร้อนแต่ติดต่อมาเพือให้ขอ้เสนอแนะ,ขอ้คิดเห็นหรือคาํ

ชมเชย 

2. ขอ้ร้องเรียนระดบั  ผูร้้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานที

เกียวขอ้งได ้ 

3. ขอ้ร้องเรียนระดบั   ผูร้้องเรียนไดรั้บความเดือดร้อนไม่สามารถแก้ไขได้ในหน่วยงานเดียว 

ตอ้งอาศยัทีมงาน ,คณะกรรมการต่างๆทีเกียวขอ้ง เช่น คณะกรรมการไกล่เกลียของโรงพยาบาล

,คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ,ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล หรือเป็นขอ้ร้องเรียนนอกเหนือ 

 



 

อาํนาจโรงพยาบาลจะดาํเนินการได้ กล่าวคือผูร้้องเรียนร้องขอในสิงทีอยูน่อกเหนือบทบาทอาํนาจ

หนา้ทีของโรงพยาบาลดอยหล่อ  

 

ช่องทางในการร้องเรียน 

1. ร้องเรียนดว้ยตวัเอง โดยผูร้้องมาร้องเรียนกบัเจา้หนา้ที ณ จุดปฏิบติังาน หรือร้องกบัเจา้หนา้ทีรับ

เรืองร้องเรียนประจาํศูนยรั์บเรืองร้องเรียน โดยเจา้หน้าทีผูรั้บเรืองร้องเรียนจะบนัทึกขอ้มูลตามแบบ

บนัทึกขอ้ร้องเรียน หรือผูร้้องบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกขอ้ร้องเรียนดว้ยตวัเอง 

2. ร้องเรียนทางโทรศพัทห์มายเลข 0   - 9    ต่อ  

  คุณจุไรรัตน์  อินธิสอน  / คุณวทิยา  มณีวรรณ    

  คุณจงรักษ ์ วฒุิ / คุณวนิดา  สระคาํ    

  คุณสุชีลา  ใจมูล        คุณสุจิตรา  พิทกัษ ์

  คุณเกตุสรินทร์  ตะ๊มา     คุณอิสราพงษ ์ วฒิุ   

  คุณวลิาสิณีฐ ์ จนัทร์มูล 

3. ร้องเรียนโดยเขียนส่งในกล่องรับเรืองร้องเรียนซึงติดไว ้ณ จุดบริการต่างๆในโรงพยาบาลดอย

หล่อ และศูนยสุ์ขภาพชุมชน  

4. ร้องเรียนโดยหนงัสือหรือจดหมาย ถึง  โรงพยาบาลดอยหล่อ  ม.  ตาํบลดอยหล่อ  อาํเภอ

ดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่   

5. ร้องเรียนผา่นศูนยด์าํรงธรรมอาํเภอดอยหล่อ  จงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนราชการต่างๆ และผา่นทาง

ชุมชุน 

. ร้องเรียนผ่านศูนยบ์ริการหลกัประกนัสุขภาพภาคประชาชน ซึงมีศูนยบ์ริการในทุกอาํเภอของ

จงัหวดัเชียงใหม่  

 

 การแจ้งกลบัผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 .  ขอ้ร้องเรียนระดบั  เป็นขอ้เสนอแนะ,คาํชมเชย,สอบถามหรือร้องขอขอ้มูลสามารถรับเรืองและ

ชีแจงให้ผูร้้องรับทราบได้ทนัที โดยกาํหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน  วนัทาํการ และ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการหาขอ้มูลแกไ้ขปรับปรุงใหเ้สร็จภายใน  วนัทาํการ 

 .  ขอ้ร้องเรียนระดับที  เป็นขอ้ร้องเรียน ร้องทุกข์ความไม่พึงพอใจไม่ได้รับความสะดวกซึง

สามารถแกไ้ขไดภ้ายในหน่วยงานนนัๆ กาํหนดตอบขอ้ร้องเรียนกลบัภายใน  วนัทาํการ 

.  ขอ้ร้องเรียนระดบั   เป็นขอ้ร้องเรียนนอกเหนืออาํนาจโรงพยาบาลดอยหล่อจะดาํเนินการได ้

ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยเบืองตน้ ให้ชีแจงทาํความเข้าใจกบัผูร้้องเรียนเกียวกับอาํนาจหน้าที 

ขอบเขตความรับผดิชอบของโรงพยาบาลดอยหล่อ และแนะนาํหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  

 



 

ขันตอนการดําเนินงานรับเรืองร้องเรียน 

งานรับเรืองร้องเรียนเป็นงานบริการซึงเรืองทีเขา้มามีทงักรณีทีเป็นเรืองของการสอบถามปัญหา ขอ้

ร้องเรียนเล็กๆนอ้ยๆ สามารถชีแจงไดท้นัทีหรือแกปั้ญหาไดใ้นระยะสันโดยมีทงัเรืองทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรบางเรืองก็มีความซบัซ้อนตอ้งใชเ้วลาในการประสานงาน ตรวจสอบขอ้มูลและ

พิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ จึงกาํหนดขนัตอนการปฏิบตัิงานไวด้งันี 

1) รับเรืองร้องเรียน ทีเขา้มาจากช่องทางต่างๆ ทงัทาง โทรศพัท ์จดหมาย e-mail web board บุคคล 

และจากหน่วยงานต่างๆ โดยพิจารณาวา่เป็นการสอบถามปัญหาหรือเป็นการร้องเรียนเพอืให้เกิด

การแกไ้ข ซึงตอ้งมีการลงทะเบียนเรืองร้องเรียนเพอืให้สะดวกต่อการคน้หา 

2) ตอบรับเบืองตน้ เพอืเป็นการแจง้ใหผู้ร้้องเรียนทราบวา่เรืองทีร้องเรียนเขา้มานนัอยูร่ะหวา่งการ

ดาํเนินการแกไ้ขอยู ่โดยหากเป็นทางโทรศพัทก์็จะไดมี้การพูดคุยกบัผูร้้องเรียนเป็นเบืองตน้อยูแ่ลว้ 

แต่ถา้เป็นเรืองร้องเรียนทีเขา้มาจากทางช่องทางอืนๆก็ตอ้งมีการตอบรับทางช่องทางนนัๆ โดยจดัทาํ

แบบฟอร์มตอบรับไวเ้พือความสะดวกในการทาํงาน 

3) ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ในขนัตอนของการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเป็นเรืองทีมีความจาํเป็น เนืองจาก

ขอ้มูลทีไดรั้บเขา้มาในเบืองตน้จะเป็นขอ้มูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึงเท่านนัอาจเป็นผูรั้บบริการหรือญาติ 

ทีตอ้งการสิทธิประโยชน์จากหน่วยบริการประจาํบตัรหรือหน่วยบริการทีกาํลงัให้การรักษาอยู ่จึง

อาจไม่ใช่ขอ้มูลทีสามารถบอกภาพรวมของปัญหาทีเกิดขึนไดจึ้งตอ้งมีการหาขอ้มูลเพิมเติมจากผูที้

เกียวขอ้งทงัหมด ซึงตอ้งทาํมากนอ้ยแค่ไหนหรือใชว้ธีิการใดนนัขึนอยูก่บัเนือหาของคาํถามหรือ

ปัญหาทีเกิดขึน 

- การตรวจสอบขอ้มูลทางโทรศพัทเ์ป็นวิธีการทีมีความสะดวกในการหาขอ้มูลมากทีสุดและใชบ้่อย

ทีสุด ช่วยแกปั้ญหาไดดี้ในกรณีทีมีความเร่งด่วนการใช้โทรศพัทเ์ป็นวธีิการทีทาํใหเ้กิดการสือสาร 2 

ทางสามารถซกัถามประสานงานความน่าเชือถือจะตอ้งบนัทึกวนัที ผูพู้ด เวลาและผูที้ใหข้อ้มูลทุก

ครัง 

- การขอขอ้มูลทางเอกสารหนงัสือราชการ ใชส้ําหรับการตรวจสอบขอ้เท็จจริงทีจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูล 

หรือตอ้งมีการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งอยา่งเป็นทางการ เช่นเรืองของการใช้

บริการ คุณภาพการรักษา การเรียกเก็บค่าบริการทีอาจไม่ถูกตอ้งหรือเป็นการแจง้ใหห้น่วยงาน 

- ผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงปัญหาและช่วยดาํเนินการแกไ้ข ซึงขอ้ดีของการประสานงานทางหนงัสือ

ราชการ คือ สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานไดท้งัฝ่ายทีสอบถามและฝ่ายทีชีแจงหากมีการตรวจสอบ

เกิดขึน 

- การประสานงานกบัฝ่ายอืนๆทีเกียวขอ้งกบัปัญหาทงัในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน เช่น ฝ่าย

ตรวจสอบชดเชยค่ารักษาพยาบาลในกรณีของการเบิกจ่าย ฝ่ายระเบียบการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 

- การลงพืนทีหาขอ้เทจ็จริง เป็นอีกวธีิทีใชเ้มือมีความจาํเป็นในกรณีทีปัญหานนัมีความซบัซอ้นมากๆ 

เกียวขอ้งกบับุคคลหรือหน่วยงานหลายหน่วยงาน 
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4) การวนิิจฉยัขอ้มูลและประสานงานแกไ้ขปัญหา ขนัตอนนีจะทาํไปพร้อมๆกบัขนัตอนการหาขอ้มูล

หรือทาํภายหลงัแลว้แต่กรณี โดยหลกัการทีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอาจแบ่งตามระดบัความยากง่าย

ของปัญหาได ้คือ 

- ปัญหาทีง่าย ตรงไปตรงมาไม่ซบัซ้อนเจา้หนา้ทีรับเรืองสามารถวินิจฉยัเองไดท้นัทีโดยอา้งอิง

กฎระเบียบและตอบกลบัทนัที 

- ปัญหาทียากมีความซบัซ้อนมากขึนจาํเป็นตอ้งมีการหาขอ้มูลเพมิเติมจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งก่อน

ตอบ เช่น เรืองการไม่ยอมส่งตวัผูป่้วยหรือการเรียกเก็บค่าบริการ เจา้หนา้ทีตอ้งหาขอ้มูลทงัจาก

ผูรั้บบริการและหน่วยงานทีเกียวขอ้งมาพิจารณาก่อนตอบ 

- ปัญหาทียากมาก ยงัไม่มีในกฎระเบียบตอ้งนาํเขา้หารือผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการเพอืหาทาง

แกปั้ญหาเช่นกรณีการเจบ็ป่วยฉุกเฉินรับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

และตอ้งการใหช่้วยเหลือเรืองค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

5) สรุปผลการพิจารณาและแจง้กลบั ในการแกปั้ญหาทุกรายตอ้งมีการแจง้กลบัทงัฝ่ายผูร้้องเรียน 

สถานพยาบาล หน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยยดึหลกัการวา่รับเรืองมาจากทีใดตอ้งแจง้กลบัทีนนัจึงจะ

ถือวา่เรืองยติุรวมทงัการรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพอืรับทราบตามลาํดบัชนั กรณีทีผูร้้องเรียนไม่พึง

พอใจใชว้ธีิเจรจาไกล่เกลียเบืองตน้ตามขอ้มูลทีไดรั้บ  

6) สรุปปัญหาและประมวลผล ทงัในเอกสารร้องเรียนรายบุคคลและบนัทึกลงในระบบขอ้มูล ทงันีเพอื

สามารถนาํมาวเิคราะห์ใชป้ระโยชน์ได ้

ในการทาํงานรับเรืองร้องเรียน ตามขนัตอนดงักล่าวให้สาํเร็จนนั สิงสาํคญัคือตอ้งมีการจด

บนัทึกลงในแบบบนัทึกต่างๆ ทีไดจ้ดัทาํไวโ้ดยตอ้งมีขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบัผูป่้วย การบริการ 

สถานทีและเบอร์โทรศพัทท์ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก รายละเอียดการติดตามแต่ละครัง ผูรั้บเรือง

และนดัหมายเพือติดตามในครังต่อไป 

 

หมายเหตุ  

.กรณีบตัรสนเท่ห์หรือขอ้ร้องเรียนทีไม่แจง้ชือ ทีอยู ่ไม่นบัอยูใ่นระบบการจดัการดงักล่าวขา้งตน้แต่ส่งให ้

ศูนยรั์บขอ้ร้องเรียนใชเ้ป็นขอ้มูลนาํเขา้สาํหรับพิจารณาต่อไป  

.เรืองร้องเรียนตามมาตรา 57,59 หมายถึง เรืองร้องเรียนตาม พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

ดงันี 

.   หน่วยบริการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 

.  ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บความสะดวกตามสมควร 

.  ไมไ่ดรั้บบริการตามสิทธิทีกาํหนด 

 



 

. การจา่ยเงินช่วยเหลือเพือชดเชย กรณีผูใ้หบ้ริการไดรั้บความเสียหายจากการใหบ้ริการสาธารณสุข (มาตรา 

18(4) เป็นการช่วยเหลือเพอืบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูใ้ห้บริการหรือ ทายาท ทีไดรั้บความเสียหายจาก

การใหบ้ริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉยัคาํร้องขอรับเงินเพอื การชดเชยระดบัเขต

พนืที เป็นผูพิ้จารณาวินิจฉยัให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัทีรับเรือง และหากไม่เห็นดว้ยกบัผลการ

พิจารณาก็มีสิทธิยนือุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ ทีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัได้

ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไดท้ราบผลการวนิิจฉยั 

 . มาตรา 41  หมายถึง เงินช่วยเหลือเบืองตน้ใหก้บัผูรั้บบริการ ในกรณีทีผูรั้บบริการ ไดรั้บความเสียหายที

เกิดขึน จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผูก้ระทาํผดิมิไดห้รือหาผูก้ระทาํผิดไดแ้ต่ยงัไม่ไดรั้บ

ความเสียหาย ภายในระยะเวลาอนัสมควร ทงันี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงือนไขทีคณะกรรมการกาํหนด  
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            รายงาน   

         ผูร้้องเรียน 

     เจา้หนา้ทีรับเรืองร้องเรียน 

 - ด่วนแจง้ทนัทีดว้ยวาจาเพอื   รับทราบเบืองตน้ 

 - ทวัไปภายใน ( วนั) 

รายงานผูบ้งัคบับญัชา     

เหนือชึนไปพิจารณา 

แจง้ผลการดาํเนินการให ้

ผูร้้องเรียนทราบ 

    คณะกรรมการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง    

         
 - เรืองร้องเรียนไม่ซบัซอ้น  วนั ทาํการ 

 - เรืองซบัซอ้น  วนั ทาํการ 

 - เรืองร้องเรียนไม่ซบัซอ้น  วนั ทาํการ 

 - เรืองซบัซอ้น  วนัทาํการ 





                

  

           

      

      

    

 

 

 

 

แบบคาํร้องทุกข/์ร้องเรียน(ดว้ยตนเอง) 

(แบบคาํร้องเรียน๑)

 

 

 

ทีศูนยรั์บเรืองร้องเรียน 

โรงพยาบาลดอยหล่อ 
วนัที.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรือง ............................................................................................................................................... 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ 

                            ขา้พเจา้............................................... อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขที.................... หมูที......................................... 

ตาํบล.................................... อาํเภอ…………......................... จงัหวดั............................ โทรศพัท.์................................................. 

อาชีพ.................................................................ตาํแหน่ง................................................................................................................... 

ถือบตัร........................................................................เลขที........................................................................................................... 

ออกโดย............................................วนัออกบตัร...........................................บตัรหมดอาย.ุ......................................................... 

มีความประสงคข์อร้องทุกข/์ร้องเรียน เพอืใหโ้รงพยาบาลดอยหล่อ พจิารณาดาํเนินการช่วยเหลือ 

หรือแกไ้ขปัญหาในเรือง………......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................... 

                            ทงันี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่คาํร้องทุกข/์ร้องเรียนตามขา้งตน้เป็นจริง และยนิดีรับผิดชอบทงั 

ทางแพง่และทางอาญาหากจะพึงมี 

           โดยขา้พเจา้ขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องทุกข/์ร้องเรียน (ถา้มี) ไดแ้ก่ 

๑) ............................................................................................................................. จาํนวน............ชุด 

๒) ............................................................................................................................. จาํนวน............ชุด 

๓) .............................................................................................................................. จาํนวน............ชุด 

๔) .............................................................................................................................. จาํนวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพอืโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงชือ) ................................................ 

           (............................................) 

                ผูร้้องทุกข/์ร้องเรียน 



                                                                                                                             
 

แบบคาํร้องทุกข/์ร้องเรียน(โทรศพัท)์ 

(แบบคาํร้องเรียน.๒) 

ทีศูนยรั์บเรืองร้องเรียน 

โรงพยาบาลดอยหล่อ 

วนัที.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรือง ............................................................................................................................. .................. 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ 

                            ขา้พเจา้............................................... อาย.ุ........ปี อยูบ่า้นเลขที...................... หมทีู………………………… 

ถนน................................ตาํบล........................ อาํเภอ........................... จงัหวดั............................. โทรศพัท…์………………….. 

อาชีพ............................................ตาํแหน่ง........................................................................................................ 

มีความประสงคข์อร้องทุกข/์ร้องเรียน เพอืใหโ้รงพยาบาลดอยหล่อ พจิารณาดาํเนินการช่วยเหลือ 

หรือแกไ้ขปัญหาใน

เรือง………............................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

โดยขออา้ง................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................เป็นพยานหลกัฐานประกอบ 

                            ทงันี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่คาํร้องทุกข/์ร้องเรียนตามขา้งตน้เป็นจริง และ จนท.ไดแ้จง้ให ้

ขา้พเจา้ทราบแลว้วา่หากเป็นคาํร้องทีไม่สุจริตอาจตอ้งรับผิดตามกฎหมายได ้

ลงชือ…………………………………… จนท.ผูรั้บเรือง 

          (.....................................................) 

วนัที...............เดือน.........................พ.ศ............... 

    เวลา............................... 



 

 

 

 

               

แบบแจ้งการรับเรืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที (เรืองร้องเรียน) /............... 

(ตอบขอ้ร้องเรียน 1) 

โรงพยาบาลดอยหล่อ 

 หมู่ที  ตาํบลดอยหล่อ อาํเภอดอยหล่อ 

จงัหวดัเชียงใหม่  

วนัที .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรือง ตอบรับการรับเรืองร้องทุกข/์ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 

  ตามทีท่านไดร้้องทุกข/์ร้องเรียน ผา่นศูนยรั์บเรืองร้องเรียนโรงพยาบาลดอยหล่อ 

) หนงัสือร้องเรียนทางไปรษณีย ์( ) ดว้ยตนเอง ( ) ทางโทรศพัท ์

( ) อืนๆ .................................................................................................................................. ...................................................... 

ลงวนัที....................................... เกียวกบัเรือง..................................................................................................…………………… 

……………………………………………………………………………………………นนั 

                        โรงพยาบาลดอยหล่อ ไดล้งทะเบียนรับเรืองร้องทุกข/์ร้องเรียนของท่านไวแ้ลว้ 

ตามทะเบียนรับเรือง เลขรับที..........................................ลงวนัที......................................................และโรงพยาบาลดอยหล่อ 

ไดพิ้จารณาเรืองของท่านแลว้เห็นวา่ 

                        ( ) เป็นเรืองทีอยูใ่นอาํนาจหนา้ทีของโรงพยาบาลดอยหล่อและไดม้อบหมาย 

ให…้…………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาํเนินการ 

                        ( ) เป็นเรืองทีไม่อยูใ่นอาํนาจหนา้ทีของโรงพยาบาลดอยหล่อ และไดจ้ดัส่งเรือง 

ให.้.......................................................................................ซึงเป็นหน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีเกียวขอ้งดาํเนินการต่อไปแลว้ทงันี ท่าน

สามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกบัหน่วยงานดงักล่าวไดอี้กทางหนึง 

                        ( ) เป็นเรืองทีมีกฎหมายบญัญตัิขนัตอนและวธีิการปฏิบติัไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ ตาม 

กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหท้่านดาํเนินการตามขนัตอนและ 

วธีิการทีกฎหมายนนับญัญติัไวต้อ่ไป 

จึงแจง้มาเพอืทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

ศูนยรั์บเรืองราวร้องทุกข ์

งานประกนัสุขภาพ และยทุธศาสตร์ทางการแพทย ์

โทร.   -   ต่อ  

โทรสาร    



                  

 

แบบแจง้ผลการดาํเนินการต่อเรืองร้องทุกข/์ร้องเรียน 

ที (เรืองร้องเรียน) /............... 

(ตอบขอ้ร้องเรียน 2) 

วนัที .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรือง แจง้ผลการดาํเนินการต่อเรืองร้องทุกข/์ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อา้งถึง หนงัสือ ที ............................. ลงวนัที.............................................. 

สิงทีส่งมาดว้ย ๑. ............................................................................................................................................................................. 

๒. ........................................................................................................................... ........................................................ 

๓. .................................................................................................................................................................................... 

ตามทีโรงพยาบาลดอยหล่อ (ศูนยรั์บเรืองร้องเรียน) ไดแ้จง้ตอบรับการรับเรืองร้อง 

ทุกข/์ร้องเรียนของท่านตามทีท่านไดร้้องทุกข/์ร้องเรียนไว ้ความละเอียดแจง้แลว้ นนั 

                            โรงพยาบาลดอยหล่อไดรั้บแจง้ผลการดาํเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที 

เกียวขอ้งตามประเดน็ทีท่านไดร้้องทุกข/์ร้องเรียนแลว้ ปรากฏขอ้เท็จจริงโดย 

สรุปวา่…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………....................................................................................................................................................... ......................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาพร้อมนี 

ทงันี หากท่านไม่เห็นดว้ยประการใด ขอใหแ้จง้คดัคา้นพร้อมพยานหลกัฐานประกอบ 

จึงแจง้มาเพอืทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

โรงพยาบาลดอยหล่อ 

 หมู่ที  ตาํบลดอยหล่อ อาํเภอดอยหล่อ 

จงัหวดัเชียงใหม่  

ศูนยรั์บเรืองราวร้องทุกข ์

งานประกนัสุขภาพ และยทุธศาสตร์ทางการแพทย ์

โทร.   -   ต่อ  

โทรสาร    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


