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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
------------------------------------------------------------------ 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว มีการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

2. เพื่อให้ความคิดเห็น ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองท่ีเหมาะสมและน าไปสู่ 

การปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น 

3.     เพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกล่ีย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง 

4.    เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้มีการปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

5.    เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ 

ผู้รับบริการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากช่อง
ทางการร้องเรียนต่างๆโดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   

ค้าจ้ากัดความ 

 เร่ืองร้องเรียน  หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ท้ังบุคลากรภายนอกและ
ภายในหน่วยงานท่ีไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจ และแจ้งขอให้ตรวจสอบแก้ไขหรือปรับเปล่ียนการด าเนินการ  

 ข้อเสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพื่อแจ้งให้ทราบหรือแนะน า เพื่อการปรับปรุงระบบการบริการ 
พฤติกรรมบริการ ส่ิงแวดล้อม และอื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว   

 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค า
ชมเชย การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานได้แก่ 

             ๑. การแต่งต้ัง คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกล่ีย 

             ๒. การรับข้อร้องเรียน 

             ๓. การพิจารณาจ าแนกระดับและจัดการข้อร้องเรียน 

             ๔. การรับและรวบรวมข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ 

             ๕. การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนรายเดือนและรายไตรมาส 

 

 

 



 การเจรจาไกล่เกลี่ยขั้นต้น หมายถึง การท่ีทีมรับเรื่องร้องเรียน เจรจาไกล่เกล่ียเฉพาะหน้าก่อน 
เมื่อพบเหตุการณ์ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะฟ้องร้องหรือร้องเรียน 

 ทีมรับเร่ืองร้องเรียน หมายถึง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนท่ีได้รับแต่งต้ังให้เห็นทีมรับ
เรื่องราวร้องเรียนเบ้ืองต้น  ได้แก่ 

                 1.นางกาญจนา   หมัดนุช  ประธานคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร  

                 2. นางดุลยา   ทรงศิริ   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 

                  -ในเวลาราชการให้ทีมรับเรื่องร้องเรียน (นางกาญจนา หมัดนุช ต่อสาย 128 ,143 และ     
นาง ดุลยา   ทรงศิริ ต่อสาย 102,103)   

                 - นอกเวลาราชการ ช่วง 16.00-20.00น.และวันหยุดราชการ 08.00-20.00น. พยาบาล
งานผู้ป่วยนอก ให้รับเรื่องและแจ้งคุณกาญจนา (ทีมรับเรื่องร้องเรียน)วันราชการ 

          - ช่วงเวลา  20.00 น. – 8.00น งานประชาสัมพันธ์/ห้องบัตร รับเรื่องโดยสอบถามช่ือ-สกุลและ
เบอร์โทรไว้  เพื่อแจ้งให้ทีมรับเรื่องร้องเรียนโทรกลับไปสอบถามรายละเอียด 

 รับเร่ืองร้องเรียน หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง 

ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยมีการก าหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือแจ้งผลการพิจารณาเร่ือง
ร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนทราบ  ภายใน 15 วนั 

นโยบายปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

1. จัดต้ังคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกขแ์ละเจรจาไกล่เกลี่ย 
 มีหน้าท่ีด้านบริหารจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน  

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเบื้องต้นและจัดท ารายงานเสนอ  ผู้อ านวยการ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาให้การปรับปรุงเชิงระบบต่อไป 

 ด้านการเจรจาไกล่เกล่ีย มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายในการเจรจาไกล่เกล่ียด้วยสันติวิธี ก ากับ  

ติดตามประเมินผล รวมท้ังไกล่เกล่ียกรณีพิพาท/ข้อขัดแย้ง ท่ีเกิดขึ้น 

2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

                     - ตู้รับเรื่อง/ข้อคิดเห็นบริการกล่องแสดงความ 

                     - ร้องเรียนผ่านทางจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง 

                     - ร้องเรียนด้วยตนเอง กรณีไม่มีหนังสือร้องเรียน ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน 

พร้อมช่ือ นามสกุล ลงลายมือช่ือ พร้อมท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ในแบบฟอร์มการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน 

                     - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน พร้อมท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
ท่ีสามารถติดต่อได้ ในแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

                     - ร้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูล 

                     - ร้องเรียนทางส่ือ ส่ิงพิมพ์ ส่ือมวลชน ให้รวบรวมข้อมูลแจ้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกล่ีย มีหน้าท่ีรับเรื่องราว 

 

xxx
Highlight



             3.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

                     - ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์ม “แบบ
บันทกึรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว” ยกเว้นกรณีผู้เขียนใช้ใบรับความคิดเห็นบริการหย่อนลงตู้
รับความคิดเห็นการบริการ  

                      - การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน  แบบฟอร์ม “แบบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว” ควรถามช่ือ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นหลักฐาน
ยืนยันและป้องกันการกล่ันแกล้ง รวมท้ังเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการด าเนินกาแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้
ร้องเรียน กรณีไม่ประสงค์แจ้งช่ือ-สกุลจัดเป็นข้อเสนอแนะ 

        ๔. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเร่ืองร้องเรียนเบื้องต้น 

                       4.๑ การร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้
ให้ยุติเรื่อง เก็บเป็นข้อมูล และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 

                       4.๒ การร้องเรียนท่ีเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน หรือ เป็นเรื่องร้องเรียนท่ี
เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถให้ข้อมูล/ไกล่เกล่ียได้ ให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นข้อมูล 

                       4.๓ กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลท่ีมีเนื้อหาในเชิง “แนะน า การเสนอแนะ” ไม่จัดว่าเป็นเรื่อง
ร้องเรียนท่ีต้องด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้พิจารณายุติเรื่อง 

                       4.4 เรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนมีการโต้แย้งเกิดขึ้นหรือเรื่องท่ีสร้างความเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียของโรงพยาบาล ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องอาศัยคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกล่ียและอ านาจคณะกรรมการบริหารในการแก้ไข 

หมายเหตุ -กรณีข้อร้องเรียน  ไม่ระบุชื่อ  ที่อยู่  ที่ตรวจสอบได้ ไม่นับเป็นข้อร้องเรียน  ให้น้าข้อมูล                
มาพิจารณา  แก้ไขความเหมะสม 

5. การตอบสนองต่อผู้ร้องเรียน 

       5.1 กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ให้ทีมรับเร่ืองร้องเรียนโทรกลับรับทราบและแจ้งการ
รับเร่ืองแล้ว 

       5.2 เม่ือด้าเนินการตามขั้นตอน ภายหลังส่งเ ร่ืองให้หัวหน้าฝ่าย/งานทราบแล้ว ให้
คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการค้นหาข้อเท็จจริงเป็นระยะ จนสิ้นสุด ให้ด้าเนินการตอบกลับให้
ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 15 วัน 

6. ให้ทุกฝ่าย ทุกงาน น้ามาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน” ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการจัดการแก้ไขตามช่องทางการร้องเรียน 

ทางตู้รับความคิดเห็น 

 1.ประธานคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร และกรรมการอย่างน้อย 1 คน เปิดตู้รับ
ความคิดเห็น สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  

 2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และพิจารณาความเร่งด่วน แยกข้อมูลเป็น 4ประเด็น ได้แก่พฤติกรรม
บริการ ระบบบริการ ส่ิงแวดส้อมและชมเชย 

 3. แจ้งหัวหน้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน  หรือ
ข้อเสนอแนะ 

 4.หัวหน้าหน่วยงานสรุปแนวทางแก้ไข และตอบกลับประธานคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยฯ เพื่อรวบรวม
และประเมินแนวทางแก้ไขท่ีหน่วยงานตอบ  

 5. กรณีท่ีมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง ด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบแนวทางแก้ไข/ปฏิบัติ   

 6. สรุปข้อมูลรายงานผู้อ านวยการและประธานคณะกรรมการความเส่ียง 

ทางโทรศัพท์ 

 ในเวลาราชการ 

1. ในเวลาราชการเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  ประสานทีมรับเรื่องร้องเรียน  ได้แก่  คุณกาญจนา 

ประธานคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยหรือคุณดลยา(ฝ่ายบริหาร)ตามล าดับ 

2. ทีมรับเรื่องร้องเรียน  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ลงแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนพร้อมไกล่เกล่ียเบื้องต้น 

           แจ้งหัวหน้าฝ่าย/งาน  ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีข้อร้องเรียนเป็นความจริง  แก้ไข
เหตุการณ์  รายงานแนวทางแก้ไขกลับท่ีเลขาคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกล่ีย 
และรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 

  นอกเวลาราชการ 

นอกเวลาราชการเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ (เจ้าหน้าท่ีห้องบัตร)รับเรื่องร้องเรียนบันทึกลงแบบฟอร์ม  
และแจ้งให้ทีมรับเรื่องร้องเรียนรับทราบด าเนินการต่อ  เช่นเดียวกับแนวทางรับเรื่องร้องเรียนในเวลาราชการ 

กรณีเจรจาไกล่เกล่ียเบื้องต้นไม่ส าเร็จ  ทีมรับเรื่องร้องเรียนแจ้งผู้อ านวยการ และคณะกรรมการการ
จัดการข้อร้องเรียนไกล่เกล่ีย  คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ตรวจสอบค้นหาข้อเท็จจริงร่วมกับ
หัวหน้าฝ่าย/งาน  กรณีเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง  หัวหน้าฝ่าย/งานสรุปแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข  ส่งเลขา
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด าเนินการ  รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ  พร้อม ท าจดหมายตอบกลับผู้
ร้องเรียนและส่งผลการด าเนินการให้ประธานความเส่ียงเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการ 

ทางจดหมายและสื่อต่างๆ  

        เจ้าหน้าท่ีผู้รับทราบเรื่องร้องเรียน/ปัญหา แจ้งท่ีประธานคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยหรือทีมรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อด าเนินการต่อ  เช่นเดียวกับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

หมายเหตุ กรณีร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร  ไม่ได้น ามาเข้ากระบวนการ  โดยผู้อ านวยการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง 


