
บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. 0 5699 0352 
ที่  พจ 0032.009/ 72                      วันที่ 12 มิถุนายน 2560  

เร่ือง  สรุปผลการดําเนินงานเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 –  
        30 เมษายน 2560 ) 

เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร    

  เร่ืองเดิม 
                 ตามที่กลุมงานนิติการ ไดดําเนินงานรับเร่ืองรองเรียน และทําหนาที่ประสาน ติดตามงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการเร่ืองรองเรียน โดยผานชองทางตางๆ การจัดการเร่ืองรองเรียน ในปงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) จากประชาชนทั่วไปและบุคลากรสาธารณสุข    
แลวน้ัน 

  ขอเท็จจริง 
ตามที่กลุมงานนิติการ ไดดําเนินงานรับเร่ืองรองเรียน และทําหนาที่ประสาน ติดตามงานที่

เกี่ยวของกับการจัดการเร่ืองรองเรียน โดยผานชองทางตางๆ การจัดการเร่ืองรองเรียน ในปงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)จากประชาชนทั่วไปและบุคลากรสาธารณสุข แลวน้ัน 

เร่ืองรองเรียนที่พบมี จํานวน 36 เร่ือง จําแนกตามชองทางการรองเรียน 4 ชองทางดังน้ี       
1. หนังสือราชการผานหนวยงานราชการ จํานวน  16 เร่ือง คิดเปนรอยละ 44.44  
2.ไปรษณียจํานวน 10 เร่ือง คิดเปน  รอยละ 27.78  
3. โทรศัพท จํานวน 5 เร่ือง คิดเปนรอยละ 13.89  
4.ศูนยดํารงธรรม จ.พิจิตร จํานวน 4 เร่ือง คิดเปนรอยละ 11.11  
5.มาดวยตนเองจํานวน  1 เร่ือง คิดเปน  รอยละ 2.78 ตามลําดับ ดังตารางและแผนภูมิที่ 1 

 
    ตารางท่ี 1 เร่ืองรองเรียนจําแนกตามชองทางการรองเรียน ปงบประมาณ 2560 
    (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)   
 

ลําดับ
ที่ 

ชองทางการติดตอ 

จํานวนการติดตอ 

รอยละ (เร่ือง) 

1 หนังสือราชการ 16 44.44 
2 ไปรษณีย 10 27.78 
3 โทรศัพท 5 13.89 
4 ศูนยดํารงธรรม จ.พิจิตร 4 11.11 
5 มาดวยตนเอง 1 2.78 
  รวมท้ังสิ้น 36 100 



 

 
ในสวนของ เร่ืองรองเรียนจํานวน 36 เร่ือง จําแนกตามประเภทเร่ืองรองเรียนระหวาง(1 ตุลาคม 2559 

– 30 เมษายน 2560) พบมากที่สุดตามลําดับ ไดแก งานคุมครองผูบริโภค จํานวน 13 เร่ือง คิดเปนรอยละ 
42.86รองลงมาไดแก  พฤติกรรมบริการจํานวน 4 เร่ือง คิดเปนรอยละ19.05 การบริหารงานบุคคล จํานวน 2 
เร่ือง คิดเปนรอยละ 9.52 งานอาชีวอนามัย จํานวน 2 เร่ือง คิดเปนรอยละ 9.52 การใหบริการ ทางการแพทย
(ม.41) จํานวนจํานวน 2 เร่ือง คิดเปนรอยละ 9.52  ระบบบริการจํานวน 1 เร่ือง คิดเปนรอยละ 4.76 การเงิน 
พัสดุ จํานวน 1 เร่ือง คิดเปนรอยละ 4.76  ดังตารางและแผนภูมิที่ 2 

 
ตารางท่ี 2ประเภทเร่ืองรองเรียนปงบประมาณ พ.ศ. 2560(1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) 

ลําดับที่ ประเภทเร่ืองรองเรียน (1 ตุลาคม 2559 – 
30 เมษายน 2560) 

รอยละ 

1 งานคุมครองผูบริโภค(ย1) 13 36.11 
2 พฤติกรรมบริการ   (ย3) 5 13.89 
3 การบริหารงานบุคคล  (ย3) 7 19.44 
4 อาชีวอนามัย   (ย1) 3 8.33 
5 การใหบริการ ทางการแพทย   (ม.41)  5 13.89 
6 ระบบบริการ(ย3) 1 2.78 
7 การเงินพัสดุ  (ย3) 1 2.78 
8 พ.ร.บ.แอลกอฮอล (ย1) 1 2.78 
 รวม 36 100 
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แผนภูมิท่ี 1แสดงชองทางการรองเรียน/รองทุกข 
( 1 ตุลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560) (เร่ือง) 

หนังสือราชการ 

ไปรษณีย์ 

โทรศัพท์ 

ศูนย์ดํารงธรรม จ.พิจิตร 

มาด้วยตนเอง 



 
  
         เมื่อจําแนก เร่ืองรองเรียนตามยุทธศาสตรพบวายุทธศาสตรที่ 3 มีเร่ืองรองเรียนมากที่สุด จํานวน 19 
เร่ืองรองลงมาไดแกยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 17 เร่ือง ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 14 เร่ืองดังแผนภูมิที่ 2 , 3 , 4  
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แผนภูมิ 2 ประเภทเร่ืองรองเรียนปงบประมาณ พ.ศ.2560  
( 1 ตุลาคม 2559- 30 เมษายน 2560 ) 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1 
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แผนภูมิ 2 แสดงจาํนวนเร่ืองร้องเรียนแยกรายยุทธศาสตร์ 

( 1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 ) 

 



 

 
 

 
 จากขอมูลการรองเรียน ต้ังแต ป พ.ศ. 2557 - (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)พบวาเร่ือง
รองเรียน มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 4 ลําดับแรกไดแก การบริหารงานบุคคล รวม 14 เร่ือง จําแนกเปนป พ.ศ.2557 
จํานวน 1 เร่ือง คิดเปนรอยละ 3.23 ป พ.ศ. 2558 จํานวน 1 เร่ือง คิดเปนรอยละ 4.55 ป พ.ศ.2559 จํานวน 5 
เร่ือง คิดเปนรอยละ 13.51 ป พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)จํานวน 7 เร่ือง คิดเปนรอยละ 
19.44 รองลงมาไดแก พฤติกรรมบริการ รวม 15 เร่ือง จําแนกเปนป พ.ศ.2557 จํานวน 2 เร่ือง คิดเปนรอยละ 
6.45 ป พ.ศ.2558 จํานวน 1 เร่ือง คิดเปนรอยละ 4.55 ป พ.ศ.2559 จํานวน 7 เร่ือง คิดเปนรอยละ 18.92 ป 
พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)จํานวน 5 เร่ือง คิดเปนรอยละ 13.89 และ การใหบริการทาง
การแพทย (ม.41 ) รวม 30 เร่ือง จําแนกเปนพ.ศ.2557 จํานวน  7 เร่ือง คิดเปนรอยละ 22.58 ป พ.ศ.2558 
จํานวน 8 เร่ือง คิดเปนรอยละ 36.36 ป พ.ศ.2559 จํานวน 10 เร่ือง คิดเปนรอยละ 27.03 ป พ.ศ.2560 (1 
ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)จํานวน 5 เร่ือง คิดเปนรอยละ 13.89 พ.ร.บ.สถานพยาบาล 7 เร่ือง จําแนก
เปนป พ.ศ.2557 จํานวน 2 เร่ือง คิดเปนรอยละ 6.45 ป พ.ศ. 2558 และ ป พ.ศ.2559 ไมพบเร่ืองรองเรียน ป 
พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)จํานวน 5 เร่ือง คิดเปนรอยละ 13.89 ตามลําดับดังตารางที่ 3 
 
 

13 

3 1 
0
2
4
6
8

10
12
14

พ.ร.บ.อาหาร อาชีวอนามัย พ.ร.บ.แอลกอฮอล (ย1) 

แผนภูมิ 3  แสดงประเภท/จํานวนเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  
ยุทธฯ1( 1 ตุลาคม 2559- 30 เมษายน 2560 ) 

ประเภท/จํานวนเร่ืองรองเรียน/รองทุกข … 
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การบริหารงานบุคคล พฤติกรรมบริการ การใหบริการ ทาง
การแพทย   (ม.๔๑) 

ระบบบริการ การเงิน พัสดุ 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงประเภท/จํานวน เร่ืองรองเรียน/รองทุกข  
          ยุทธฯ 3 ( 1 ตุลาคม 2559 - 30เมษายน2560) 



 
ตารางท่ี 3ประเภทเร่ืองรองเรียน ป พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560(1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) 
 
ลําดับท่ี ประเภทเรื่องรองเรียน ปพ.ศ.(จํานวนเรื่อง) 

2557 2558 2559 2560 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 

เมษายน 2560) 
    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ระบบบริการ 4 12.90 2 9.09 4 10.81 1 2.78 

2 พฤติกรรมบริการ 2 6.45 1 4.55 7 18.92 5 13.89 

3 
การใหบริการ ทาง
การแพทย(ม.41) 

7 22.58 8 36.36 10 27.03 
5 13.89 

4 อาชีวอนามัย 0 0.00 1 4.55 4 10.81 3 8.33 

5 พ.ร.บ.อาหาร 8 25.81 5 22.73 3 8.11 4 11.11 

6 พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2 6.45 0 0.00 0 0.00 5 13.89 

7 พ.ร.บ.เครื่องสําอางค 2 6.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 พ.ร.บ.ยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 11.11 

9 การบริหารงานบุคคล 1 3.23 1 4.55 5 13.51 7 19.44 

10 การเงินพัสด ุ 5 16.31 1 4.55 3 8.11 1 2.78 

11 พ.ร.บ.แอลกอฮอล 0 0.00 1 4.55 0 0.00 1 2.78 

12 ความประพฤติสวนตัว 0 0.00 2 9.09 1 2.70 0 0.00 

13 ทุจริต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
รวม 31 100.00 22 100.00 37 100.00 36 100.00 

 

แผนภูมิท่ี 43ประเภท/จํานวนเร่ืองรองเรียน/รองทุกข เปรียบเทยีบป2557 /2558 /2559/2560 

 
ในการน้ีกลุมงานนิติการไดสรุปรายงานผลการดําเนินงานเร่ืองรองเรียน/รองทุกขปงบประมาณ 2559ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  จํานวน 36 ราย  
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การดําเนินงานเร่ืองรองเรียนทางการบริหารปพ.ศ.2557 – พ.ศ.2560(1ตค2559 - 30 เมย 2560)
มีการดําเนินงานตรวจสอบขอเท็จจริงจํานวน 14 เร่ือง ในป 2557 จํานวน 2 เร่ือง ปงบประมาณพ.ศ.2559       
จํานวน 3 เร่ือง ป พ.ศ.2560(1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)จํานวน 9 เร่ือง ดังตารางที่4 

ตารางท่ี 4การดําเนินงานเร่ืองรองเรียนทางการบริหารปพ.ศ.2557 – พ.ศ.2560(1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 
2560) 

ลําดับที่ การดําเนินงานทางการบริหาร 
ปพ.ศ.(จํานวนเร่ือง) 

2557 2558 2559 2560 
1 ตรวจสอบขอเท็จจริง 2 - 3 8 
2 เจรจาไกลเกลี่ย - - - - 
 รวม 2 - 3 8 

ไมมีขอรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง  

ปญหาอุปสรรค การตอบสนองขอรองเรียน 
              ขอมูลที่ไดรับจากผูรองเรียนบางเร่ือง ไมครบถวนตองขอขอมูลเพิ่มเติม บางเร่ืองตองลงตรวจสอบ
พื้นที่จริง  ต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ทําใหไมสามารถพิจารณาตอบสนองขอรองเรียนภายในเวลาที่
กําหนดได   

ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข   การตอบสนองขอรองเรียน             

          ควรมีการแจงผลการดําเนินการเบื้องตนใหผูรองทราบภายใน 15 วันหลังรับเร่ืองรองเรียน พรอมทั้ง
กําหนดเวลาในการแจงผลการดําเนินงานใหผูถูกรองทราบทุก 1 เดือน เปนระยะจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 

               เห็นควรนําผลการดําเนินงานเร่ืองรองเรียนเผยแพรทางเวปไซดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร  และแจงผูเกี่ยวของเพื่อนําไปเฝาระวังปญหาเร่ืองการรองเรียน ตอไป 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รองนายแพทยสสจ…...........................ตรวจวันท่ี..................... 
หัวหนาฝาย...........................................ตรวจวันท่ี..................... 
ผูปฏิบัติ............................................ ......รางวันท่ี..................... 
เจาหนาท่ี..............................................พิมพวันท่ี...................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปผลการดําเนิน 

งานเร่ืองรองเรียน / 
รองทุกข  
ปงบประมาณ 2559 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /
รองทุกข  
ปงบประมาณ 2559 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน / 
รองทุกข ปงบประมาณ 
2559 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /
รองทุกข  
ปงบประมาณ 2559 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /รอง
ทุกขปงบประมาณ 
2560 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /
รองทุกข  
ปงบประมาณ 2560 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /รอง
ทุกข ปงบประมาณ 
2560 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /
รองทุกข ปงบ 
ประมาณ 2560 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /รอง
ทุกข ปงบ 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /
รองทุกข ปงบ 



ประมาณ 2561 ประมาณ 2561 
 สรุปผลการดําเนิน 

งานเร่ืองรองเรียน /รอง
ทุกข 
ปงบประมาณ 2561 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /
รองทุกข ปงบ 
ประมาณ 2561 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /รอง
ทุกข ปงบ 
ประมาณ 2570 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /
รองทุกข ปงบ 
ประมาณ 2570 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /รอง
ทุกข ปงบ 
ประมาณ 2570 

 สรุปผลการดําเนิน 
งานเร่ืองรองเรียน /
รองทุกข ปงบ 
ประมาณ 2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดง การดําเนินงานเร่ืองรองเรียนทางการบริหารปพ.ศ.2557 – พ.ศ.2559 

 
ลําดับที่ การดําเนินงานทางการบริหาร ปพ.ศ.(จํานวนเร่ือง) 

2557 2558 2559 
1 ตรวจสอบขอเท็จจริง 2 - 3 
2 เจรจาไกลเกลี่ย        -        -        - 
 รวม 2 - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 3 ตารางแสดง การดําเนินงานทางวินัย ปพ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.2559 
 

ลําดับที่ การดําเนินงานทางวินัย ปพ.ศ.(จํานวนเร่ือง) 
2557 2558 2559 

1 ต้ังคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนทางวินัย 1 1 - 
2 ออกคําสั่งลงโทษทางวินัย 1 1 - 
 รวม    2     2 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 ตารางแสดง การดําเนินงานทางละเมิด ปพ.ศ.2557 – พ.ศ.2559 

 
ลําดับที่ การดําเนินงานทางละเมิด ปพ.ศ.(จํานวนเร่ือง) 

2557 2558 2559 
1 ต้ังคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนทางวินัย - - - 
2 ออกคําสั่งลงโทษทางวินัย - - - 
 รวม - - - 

 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 5 ตารางแสดง การดําเนินการดานคดี ปพ.ศ.2557 – พ.ศ.2559 

 
ลําดับที่ ประเภทการดําเนินการดานคดี ปพ.ศ.(จํานวนเร่ือง) 

2557 2558 2559 
1 คดีแพง - - - 
2 คดีอาญา    
 -เปรียบเทียบปรับ พรบ.อาหาร 8 2 3 
3 คดีปกครอง 4 5 6 
4 คดีศาลชํานัญพิเศษอ่ืนๆ - - - 
 รวม 9 3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6 ตารางแสดง ประเภทการลงโทษทางวินัย ปพ.ศ.2557 – พ.ศ.2559 
 

 
ลําดับที่ ประเภทการลงโทษทางวินัย ปพ.ศ.(จํานวนเร่ือง) 

2557 2558 2559 
1 ทุจริต - - - 
2 ผิดระเบียบ - 1 - 
 รวม - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอกฎหมาย  
  พระราชบัญญัติประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545  ม. 41  
   ขอเสนอแนะ  
  เห็นควรประสานกับยุทธศาสตรที่ 3 และกลุมงานที่เกี่ยวของ 
  1. กลุมงานนิติการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  2. กลุมงานประกันหาขอเท็จจริงและนําเขาสูกระบวนการชวยเหลือผูปวยตาม ม. 41  
  3. กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อเขาประกอบการ    
พัฒนางาน ตอไป  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ          
    

 
   

 ความเปนมา 
                 ดวย เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2559  กลุมงานประกันสุขภาพ ไดรับเร่ืองรองเรียนจาก 
นางสาวจิตตานันท  โพธิ์หิรัญ  อายุ 40 ป ที่อยู 69 หมู 1 ตําบลบานบุง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
รองเรียนการใหบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพิจิตร  
  ขอเท็จจริง 



  ผูรองแจงวาเมื่อวันที่ 25  กันยายน  2558  ไดพาผูปวย นายพัชรพล  โพธิ์หิรัญ  อายุ 15 
ป อาชีพ นักเรียน อาศัยอยูบานเลขที่ 69 หมู 1 ตําบลบานบุง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เปนบุตรคนโต
ของผูรอง เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตลม มีอาการปวดบริเวณหัวเขาบวม ชาปลายเทา ไมมีความรูสึก 
เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพิจิตร แพทยเอกซเรยใหยาและนัดใหมาตรวจวันที่ 29 กันยายน 2558 
โดยในวันที่ 27 กันยายน  2558  มารดาเห็นความผิดปกติปลายเทาซายซีด สนเทาเปนสีมวงคล้ํา จึงพา
ผูปวยมาตรวจที่โรงพยาบาลพิจิตร ในวันที่ 28 กันยายน 2558 กอนวันแพทยนัด แพทยไดตรวจและสง
เอกซเรย พบวามีการบาดเจ็บของเสนเลือดแดงบริเวณเขาซาย จึงสงตอไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลศิ
ริราช ตอมาผูปวยตองถูกตัดขาใตเขาซาย 
  ขอกฎหมาย  
  พระราชบัญญัติประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545  ม. 41  
   ขอเสนอแนะ  
  เห็นควรประสานกับยุทธศาสตรที่ 3 และกลุมงานที่เกี่ยวของ 
  1. กลุมงานนิติการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  2. กลุมงานประกันหาขอเท็จจริงและนําเขาสูกระบวนการชวยเหลือผูปวยตาม ม. 41  
  3. กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อเขาประกอบการ    
พัฒนางาน ตอไป  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ          
    

 
   

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทรศัพท ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๗๕                 วันที่   ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เร่ือง  รองเรียนการใหบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบางมูลนาก   
______________________________________________________________________________
___เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 



  ความเดิม 
  ตามหนังสือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/๓๔  ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘  แจงใหประธาน คบสอ.บางมูลนาก ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีราษฎรรองเรียนการใหบริการของ
โรงพยาบาลบางมูลนาก เน่ืองจากการใหบริการมีขอผิดพลาดในการติดตอประสานงาน ทําใหผูรองเสียเวลา 
และคาใชจาย  แลว น้ัน  
  ขอเท็จจริง 
  จากรายงานผลการสอบสวนขอมูลในกรณีน้ี โรงพยาบาลบางมูลนากแจงวา เจาหนาที่ผู
ใหบริการและบุคคลแวดลอมเกี่ยวของกับระบบการนัดพบแพทย ประกอบกับการทบทวนขอมูลผูปวยใน
ระบบนัดพบวา  ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผูปวยแจงชื่อเขารับบริการที่ เวลา๑๐.๒๗ น. ไดรับการคัด
กรองโดยพยาบาล เวลา ๑๐.๔๓ น. พยาบาลประจําหนาหองตรวจแจงผูรับบริการวาแพทยเขาหองผาตัด 
จะออกตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. หากมีอาการเรงดวนจะไดตรวจกับแพทยทานอ่ืนกอน แตผูรับบริการประสงค
พบแพทยเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก และไดรับการตรวจเวลา ๑๔.๔๕ น. ตรวจสอบตารางตรวจผูปวย
นอกพบวาแพทยศัลยกรรมกระดูกมีตารางตรวจ OPD พยาบาลประจําหนวยบริการดําเนินการนัดตาม
ตารางออกตรวจแพทยเดือนตุลาคม โดยที่ไมทราบวาแพทยเขาหองผาตัด 
  ขอกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
            มาตรา ๘๒  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปน้ี  
                 (๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน ผู
ติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน                   
  ขอพิจารณา 
  โรงพยาบาลบางมูลนาก รับวามีการผิดพลาดในตารางการนัดหมายระหวางผูปวยกับแพทย 
เน่ืองจากแพทยติดงานในหองผาตัด อยางไรก็ดีในวันดังกลาวไดจัดใหผูปวยรายน้ี รับการตรวจจากแพทย
ทานอ่ืนแลว ขอผิดพลาดคร้ังน้ียังไมเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายตอผูปวย เห็นวาโรงพยาบาลบาง
มูลนาก ไดมีแนวทางแกไขปรับปรุงขอผิดพลาด เพื่อพัฒนางานบริการแลว  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๗๔                  วันที่   ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
เร่ือง  รองเรียนการใหบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพิจิตร 
________________________________________________________________________________
____ 
เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร    

  ความเดิม 



                 ดวย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. กลุมงานนิติการ ไดรับเร่ืองรองเรียน
ทางโทรศัพทจาก นางสาวรมิดา   พันธุคง  อายุ ๔๖ ป ที่อยู ๗๐/๒ ถนนหนองบัวลอง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา รองเรียนการใหบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพิจิตร  
  ขอเท็จจริง 
  ผูรองแจงวาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดพาผูปวย นางเล็ก  สุวรรณเพชร  อายุ 
๘๒ ป ซึ่งเปนคุณยายของผูรองไปโรงพยาบาลพิจิตร ปวยเกี่ยวกับกระดูกเน่ืองจากลื่นลม เมื่อไปถึง
โรงพยาบาลพิจิตร ไดพบแพทยคือนายแพทยวัชรพงศ  ผูรองแจงวานายแพทยวัชรพงศ พูดจาไมดีกับคน
ปวย บอกวายายอายุมากแลวถาจะผาตัดตองมาตรวจกับผมกอน มีคิวกับคนอ่ืนอีกหลายคน แลวตองเซ็น
ความเสี่ยงใหดวย ผูรองและคนปวยรูสึกไมดี เสียใจกับคําพูดของหมอ ไดยินหลายคนที่เจอหมอพูดแบบ
น้ี ทุกคนดวงไมดีกับการเจอหมอคนน้ี การพูดแบบน้ีทําใหคนปวยเสียกําลังใจ ผูรองตองการใหพูดจาดี 
ไมทําลายจิตใจของคนปวย ไมตองการใหเปนอยางน้ีเพราะมีคนปวยหลายคนที่พูดเหมือนๆกันกับการ
รักษาของหมอ ขอใหมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการรักษา การพูดจา และแจงใหผูรองทราบดวย   
  ขอกฎหมาย  
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
            มาตรา ๘๒  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปน้ี  
                 (๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน ผู
ติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน  
                 มาตรา ๘๓  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปน้ี 
                 (๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ  
   ขอเสนอแนะ  
  เห็นควรประสานกลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ยุทธศาสตรที่ ๓ และ คบ.สอ. 
พิจิตร เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเร่ืองดังกลาว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ          
    

 
   

  

 
  

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/                   วันที่    กุมภาพันธ   ๒๕๕๙ 

เร่ือง  รองเรียนการจางลูกจางของสถานีอนามัยหวยพุก 
________________________________________________________________________________
____ 
เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร    



  ความเดิม 
                 ดวย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. กลุมงานนิติการ ไดรับเร่ืองรองเรียน
ทางโทรศัพทจาก นางสาวมณฑา  โภชนา อายุ ๓๐ ป ที่อยู อบต.ทุงทอง อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรครองเรียนการใหบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทับคลอ  
  ขอเท็จจริง 
  ผูรองแจงวาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐น. ไดพาผูปวย นายวัตร   อินหันต  
อายุ ๔๗ ป ซึ่งเปนลุงของผูรองไปโรงพยาบาลทับคลอ ดวยมีอาการหายใจไมสะดวก เมื่อไปถึง
โรงพยาบาลทับคลอ ไมมีเจาหนาที่มาใหบริการใดๆ ผูรองเห็นวาควรจะมีเจาหนาที่ออกมาใหการดูแล
บาง ทั้งๆที่เห็นวาภายในหองฉุกเฉินมีเจาหนาที่อยู ๑ คน แตก็ไมไดออกมาใหบริการและภายใน
โรงพยาบาลผูรองแจงวา ไมเห็นมีใครอยู จนผูปวยอาการไมคอยดีผูรองจึงตองพาผูปวยไปรับการรักษา 
ณ คิลนิกภายในอําเภอทับคลอ ผูรองตองการทราบวา เวลามีผูปวยอาการหนักมารับบริการแลวทําไมไม
มีเจาหนาที่ พยาบาล แพทยของโรงพยาบาล      มาดูแล ปลอยใหคนปวยอาการแย ถาผูปวยคนใดเปน
หนักๆทางโรงพยาบาลจะใหการรักษาอยางไร ผูรอง   ไมตองการใหเปนอยางน้ีเพราะมีคนปวยหลายคน
ที่พูดเหมือนๆกัน มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแลวไมไดรับการดูแล อาใจใส ขอใหมีการตรวจสอบ 
แกไข ปรับปรุงระบบบริการ และแจงใหผูรองทราบดวย   
  ขอกฎหมาย  
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
  มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปน้ี  
                 (๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน ผู
ติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 
   ขอเสนอแนะ  
  เห็นควรประสานกลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ยุทธศาสตรที่ ๓ และ คบ.สอ.    
ทับคลอ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเร่ืองดังกลาว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ          
    

 
 
 
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๗๓                  วันที่  ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
เร่ือง  รองเรียนการใหบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทับคลอ 
________________________________________________________________________________
____ 



เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร    

  ความเดิม 
                 ดวย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. กลุมงานนิติการ ไดรับเร่ืองรองเรียน
ทางโทรศัพทจาก นางสาวมณฑา  โภชนา อายุ ๓๐ ป ที่อยู อบต.ทุงทอง อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรครองเรียนการใหบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทับคลอ  
  ขอเท็จจริง 
  ผูรองแจงวาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐น. ไดพาผูปวย นายวัตร   อินหันต  
อายุ ๔๗ ป ซึ่งเปนลุงของผูรองไปโรงพยาบาลทับคลอ ดวยมีอาการหายใจไมสะดวก เมื่อไปถึง
โรงพยาบาลทับคลอ ไมมีเจาหนาที่มาใหบริการใดๆ ผูรองเห็นวาควรจะมีเจาหนาที่ออกมาใหการดูแล
บาง ทั้งๆที่เห็นวาภายในหองฉุกเฉินมีเจาหนาที่อยู ๑ คน แตก็ไมไดออกมาใหบริการและภายใน
โรงพยาบาลผูรองแจงวา ไมเห็นมีใครอยู จนผูปวยอาการไมคอยดีผูรองจึงตองพาผูปวยไปรับการรักษา 
ณ คิลนิกภายในอําเภอทับคลอ ผูรองตองการทราบวา เวลามีผูปวยอาการหนักมารับบริการแลวทําไมไม
มีเจาหนาที่ พยาบาล แพทยของโรงพยาบาล      มาดูแล ปลอยใหคนปวยอาการแย ถาผูปวยคนใดเปน
หนักๆทางโรงพยาบาลจะใหการรักษาอยางไร ผูรอง   ไมตองการใหเปนอยางน้ีเพราะมีคนปวยหลายคน
ที่พูดเหมือนๆกัน มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแลวไมไดรับการดูแล อาใจใส ขอใหมีการตรวจสอบ 
แกไข ปรับปรุงระบบบริการ และแจงใหผูรองทราบดวย   
  ขอกฎหมาย  
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
  มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปน้ี  
                 (๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน ผู
ติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 
   ขอเสนอแนะ  
  เห็นควรประสานกลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ยุทธศาสตรที่ ๓ และ คบ.สอ.    
ทับคลอ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเร่ืองดังกลาว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ          
    

 
   

  

 
   

  

 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทรศัพท ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๘๒                 วันที่   ๑๒  มกราคม   ๒๕๕๙ 



เร่ือง  รายงานเร่ืองรองเรียนการใหบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพิจิตร   
______________________________________________________________________________
___เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

  ความเดิม 
  ตามหนังสือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/๓๙  ลงวันที่ ๑๑  ธันวาคม 
๒๕๕๘  แจงใหประธาน คบสอ.เมืองพิจิตร ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีราษฎรรองเรียนการใหบริการการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพิจิตร เน่ืองจากนําผูปวยมีอาการปวดกระดูกที่เกิดจากการลื่นลม ไปรับการ
รักษาเมื่อไปถึงโรงพยาบาลพิจิตร ไดพบแพทยตรวจ แตไมพอใจที่แพทยพูดจากับผูปวยไมดี ทําใหเสียใจกับ
คําพูดของแพทย    ผูรองจึงตองการใหแพทยปรับปรุงการพูดจากับผูปวยใหดี ไมพูดจาทําลายจิตใจผูปวย  
  ขอเท็จจริง 
  จากรายงานผลการสอบสวนขอมูลในกรณีน้ี โรงพยาบาลพิจิตรแจงวา   
  การใหขอมูลของแพทยเปนไปตามแนวทางการใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจผาตัดแก
ญาติและผูปวย โดยแพทยจะใหขอมูลที่เปนผลดี และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะทําการผาตัด(ความเสี่ยงจาก
ภาวะโรครวมและสภาวะของผูปวยที่อาจสงผลตอการผาตัด ภาวะแทรกซอนตางๆเชน หยุดหายใจ เสียชีวิต 
เปนตน)  
  ขอกฎหมาย 
                 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
            มาตรา ๘๒  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปน้ี  
                 (๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน ผู
ติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน  
                 มาตรา ๘๓  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปน้ี 
                 (๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ     
  ขอพิจารณา 
  โรงพยาบาลพิ จิตร ได ให เหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจแกญาติและผูปวย ซึ่ ง
โรงพยาบาลพิจิตรยอมรับวาวิธีการสื่อสาร นํ้าเสียงของแพทยอาจไมนุมนวลและพูดตรงเกินไป โดย
มุงเนนที่เน้ือหาของขอมูลที่ผูปวยและญาติควรจะไดรับมากกวาวิธีการนําเสนอ หากการใหขอมูลของ
แพทยจะทําใหผูปวยเสียใจ ทํารายจิตใจของผูปวยและญาติ แพทยก็ขออภัยมา ณ ที่น้ี  
  ในการน้ีเห็นควรแจงทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบ และแกไขใหผูรองทราบ ตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

  
บันทึกขอความ 



สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙ /๓๕                      วันที่                     ๒๕๕๗   

เร่ือง    
_______________________________________________________________________________
____เรียน     ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 

  ดวย 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกขอความ 



สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ -๕๖๙๙-๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/๔๓                  วันที่                        ๒๕๕๗ 

เร่ือง   
_________________________________________________________________________________
____เรียน    ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 

  อนุสนธิ 

  จึงเรียนมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๒ 



ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/                  วันที                  ๒๕๕๗ 
เร่ือง   รายงานการรับชําระหน้ี 
_______________________________________________________________________________
____เรียน    ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 

  อนุสนธิ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/๕๕                       วันที่                 ๒๕๕๗ 



เร่ือง  
_______________________________________________________________________________
____เรียน    ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 

  อนุสนธิ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ -๕๖๙๙-๐๓๕๒ 



ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/๔๙                  วันที่                   ๒๕๕๗ 
เร่ือง   
_______________________________________________________________________________
____เรียน    ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 

  อนุสนธิ 

  ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ -๕๖๙๙-๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๕๐                 วันที่                    ๒๕๕๗ 
เร่ือง    



_______________________________________________________________________________
____เรียน    ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 

  อนุสนธิ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ -๕๖๙๙-๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๕๑                 วันที่                     ๒๕๕๗ 

เร่ือง    



_______________________________________________________________________________
____เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

  ตามที ่ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ -๕๖๙๙-๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๕๒                 วันที่                    ๒๕๕๗ 



เร่ือง   
_______________________________________________________________________________
____เรียน    ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 

  ดวย 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ -๕๖๙๙-๐๓๕๒ 



ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๕๑                 วันที่                     ๒๕๕๗ 
เร่ือง    
_______________________________________________________________________________
____เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

  ตามที ่ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   กลุมงานนิติการ    โทร. ๐ -๕๖๙๙-๐๓๕๒ 
ที่  พจ ๐๐๓๒.๐๐๙/๓                  วันที่    ๑๒  มกราคม    ๒๕๕๙ 
เร่ือง   
_______________________________________________________________________________
____เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

  ดวย  

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                   
 

 
 

 
 
 
 


