


 
คู่มือรับเร่ืองร้องเรียน 

ของ 
 

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
โรงพยาบาลพนมสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนโรงพยาบาลพนมสารคาม 
 
1.วตัถุประสงค์ 

๑.เพื่อใหค้วามคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผูรั้บบริการไดรั้บการตอบสนองท่ีเหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงพฒันาระบบงานให้ดีข้ึน 

๒.เพื่อเพิ่มความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็วและเหมาะสม 
๓.เพื่อเป็นแนวทางขั้นตน้ในการเจรจาต่อรองไกล่เกล่ีย เพื่อป้องกนัการฟ้องร้อง 
๔.เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีไดใ้ส่ใจและทบทวนขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ 
๕.เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและด าเนินการจดัการขอ้ร้องเรียนไดมี้การปฏิบติัตาม

ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดระเบียบหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับเร่ืองร้องเรียนและด าเนินการ
จดัการขอ้ร้องเรียนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

๖.เพื่อใหบุ้คคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นการด าเนินการจดัการขอ้ร้องเรียนของผูรั้บบริการใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานและด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บจากช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆโดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 
2.ขอบเขต 

รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการบริการ หรือแบบรายงานขอ้ร้องเรียนของผูรั้บบริการ น ามาสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยผูรั้บผดิชอบศูนยรั์บ
เร่ืองร้องเรียน น าส่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด าเนินการสืบคน้ขอ้เท็จจริง โดยคณะกรรมการสืบคน้ขอ้เท็จจริงและประสาน
ขอ้มูลผูร้้องเรียน 

และน าเขา้สู่การตอบสนอง/แกไ้ขขอ้ร้องเรียน และทบทวนในคณะกรรมการไกล่เกล่ียประจ าดรง
พยาบาลพนมสารคาม  และรายงานสรุปผลการไกล่เกล่ียในการประชุมคณะกรรมการบริหารความส่ียงหรือคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล  
 
3.ค าจ ากดัความ 

เร่ืองร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนจากผูป่้วย ญาติ ผูรั้บบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกและภายใน
หน่วยงาน ท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงั ท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ และแจง้ขอให้
ตรวจสอบแกไ้ข หรือปรับเปล่ียนการด าเนินการ 



ขอ้เสนอแนะหมายถึง ค าร้องเพื่อแจง้ใหท้ราบหรือแนะน า เพื่อการปรับปรุงระบบการบริการ
ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆของโรงพยาบาล 

ผูร้้องเรียนหมายถึง ผูป่้วย ญาติ ผูรั้บบริการ ประชาชนทัว่ไป องคก์รภาครัฐ เอกชน ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ตลอดจนผูม้าติดต่อ ผา่นช่องทางต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคค์รอบคลุมการร้องเรียน/การใหข้อ้เสนอแนะ/การ
ใหข้อ้คิดเห็น/ การชมเชย/การสอบถาม หรือร้องขอขอ้มูล 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนหมายถึงช่องทางท่ีสามารถรับ/ส่งเร่ืองร้องเรียนไดป้ระกอบดว้ยตูรั้บเร่ือง
ร้องเรียน ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนหนงัสือถึงผูอ้  านวยการ ร้องเรียนดว้ยตนเอง ทางโทรศพัท ์ และร้องเรียนผา่น
ช่องทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตโ์รงพยาบาล Line  เฟสบุค๊  อีเมล ์ หรือช่องทางอ่ืนๆ 

การจดัการขอ้ร้องเรียนหมายถึงการจดัการในเร่ือง ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะขอ้คิดเห็นค าชมเชย การ
สอบถาม หรือร้องขอขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

1.การแต่งตั้ง คณะกรรมการจดัการขอ้ร้องเรียน 
2.การรับขอ้ร้องเรียน 
3.การพิจารณาจ าแนกระดบัและจดัการขอ้ร้องเรียน 
4.การรับและรวบรวมขอ้ร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ 
5.การจดัท ารายงาน สรุปผลการจดัการขอ้ร้องเรียนรายไตรมาส 
6. การก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน 
7. การน ามาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนไปปฏิบติั 

การเจรจาต่อรอง ไกล่เกล่ีย ขั้นตน้หมายถึงการท่ีทีมเจรจาต่อรองฯ เจรจาไกล่เกล่ียเฉพาะหนา้ก่อนเม่ือ
พบเหตุการณ์ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะฟ้องร้องหรือร้องเรียน 

คณะกรรมการจดัการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น
ผูรั้บผดิชอบการจดัการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน 

ระดบัความรุนแรงแบ่งเป็น 4 ระดบั  
 

ระดบั นิยาม ตวัอยา่งเหตุการณ์ 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผูรั้บผดิชอบ 
 

1 
 

ขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ 
 

ผูร้้องเรียนไม่ไดรั้บความ 
เดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ 
ขอ้เสนอแนะ / ใหข้อ้คิดเห็น 
/ชมเชย ในการใหบ้ริการ 

การเสนอแนะเก่ียวกบัการ 
ใหบ้ริการและสถานท่ีของ
โรงพยาบาล 

ไม่เกิน 5 วนั
ท าการ 

ศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียน 
 



2 
 

ขอ้ร้องเรียน 
เร่ืองเล็ก 
 

ผูร้้องเรียนไดรั้บความ 
เดือดร้อน แต่มีการพูดคุย 
และสามารถแกไ้ขไดโ้ดย 
หน่วยงานเดียว 
 

-การร้องเรียนเก่ียวกบั 
พฤติกรรมการใหบ้ริการของ 
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 
-การร้องเรียนเก่ียวกบั
คุณภาพการใหบ้ริการ 

ไม่เกิน 15  
วนัท าการ 
 

หน่วยงาน 
 

3 
 

ขอ้ร้องเรียน 
เร่ืองใหญ่ 
 

-ผูร้้องเรียนไดรั้บความ 
เดือดร้อน มีการโตแ้ยง้
เกิดข้ึนไม่สามารถแกไ้ขได้
โดยหน่วยงานเดียว ตอ้งอาศยั
ทีมไกล่เกล่ีย และอ านาจ 

-การร้องเรียนเก่ียวกบั
ความผดิวนิยัร้ายแรงของ 
เจา้หนา้ท่ี 
-การร้องเรียนความไม่
โปร่งใสของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ไม่เกิน 30 
วนัท าการ 
 

-ทีมไกล่เกล่ีย 
-คณะกรรมการ 
บริหาร
โรงพยาบาล 

4 
 

การฟ้องร้อง 
 

ผูร้้องเรียนไดรั้บความ 
เดือดร้อนและร้องเรียนต่อ 
ส่ือมวลชน หรือมีการ
ฟ้องร้องเกิดข้ึน 

-การเรียกร้องให้หน่วยงาน
ชดเชยค่าเสียหายจากการ
ใหบ้ริการท่ีผิดพลาด (ม.41) 
 

ไม่เกิน 60 
วนัท าการ 
 

-ทีมไกล่เกล่ีย 
- คณะกรรมการ 
บริหาร
โรงพยาบาล 

 
 
4.นโยบายปฏิบัติ 

4.1จดัตั้งคณะกรรมการรับขอ้ร้องเรียน มีหนา้ท่ีรับเร่ืองราวร้องเรียน ฟ้องร้อง บริหารจดัการขอ้
ร้องเรียน รวมถึงการใหค้  าปรึกษา แนะน า ประสานงาน ด า0เนินการตรวจสอบขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ และ
จดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบต่อไป 

4.2 จดัตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกล่ีย โดยมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายในการเจรจาไกล่เกล่ียดว้ยสันติวธีิ
ก ากบั ติดตามประเมินผล รวมทั้งไกล่เกล่ียกรณีพิพาท/ขอ้ขดัแยง้ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

4.3 ก าหนดใหมี้ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไดแ้ก่ 
-ตูรั้บเร่ืองราวร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น 
-ร้องเรียนผา่นทางจดหมายถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง 
-ร้องเรียนดว้ยตนเอง กรณีไม่มีหนงัสือร้องเรียน ใหมี้การบนัทึกรายละเอียดการร้องเรียนพร้อม

ช่ือ นามสกุล ลงลายมือช่ือ พร้อมท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
-ร้องเรียนทางโทรศพัท ์ใหมี้การบนัทึกรายละเอียดการร้องเรียนพร้อมท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ท่ี

สามารถติดต่อได ้



-ร้องเรียนผา่นทางช่องทางออนไลน์  เช่น เฟสบุค๊ อีเมล ์เวบ็ไซต ์Line เป็นตน้ 
4.4 ใหทุ้กฝ่าย / งาน น ามาตรฐานเชิงนโยบาย เร่ือง “การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน” ใชเ้ป็นแนวทางใน

การปฏิบติั ควบคุม ก ากบั ติดตาม ในหน่วยงาน 
 

ระบบการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนโรงพยาบาลพนมสารคาม 
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบติังาน 

(๑) การแต่งตั้งผู้รับผดิชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ผูอ้  านวยการหรือหวัหนา้ของหน่วยงาน 

1.1ก าหนดสถานท่ีจดัตั้งศูนย ์/ จุดรับขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน 
1.2ก าหนดหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจดัการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน 
1.3พิจารณาคุณสมบติัของบุคลากรท่ีเหมาะสมเพื่อก าหนดเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจดัการขอ้ร้องเรียนของ

หน่วยงาน 
1.4ออก/แจง้ค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจดัการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจง้ให้

บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงานเพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน (โทร 1140 ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน โรงพยาบาลพนมสารคาม) 

(๒) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
ในแต่ละวนั เจา้หนา้ท่ีฯ ตอ้งด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีเขา้มายงัศูนยฯ์จาก

ช่องทางต่าง ๆดงัน้ี 
(1) โทรศพัท ์
(2) ร้องเรียนกบัเจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน/จุดรับขอ้ร้องเรียน 
(3) หนงัสือ/จดหมาย 
(4) ช่องทางออนไลน์  เช่น เฟสบุค๊ อีเมล ์เวบ็ไซต ์Line เป็นตน้ 
(5) ตูรั้บขอ้ร้องเรียน/กล่องแสดงความคิดเห็น 
(6) อ่ืนๆ  

(๓)การบันทกึข้อร้องเรียน 
เจา้หนา้ท่ีฯ 

๓.๑ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจา้หนา้ท่ีฯ ตอ้งบนัทึกขอ้ร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียน 



๓.๒การกรอกแบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียนควรถามช่ือ-สกุล หมายเลขติดต่อกลบัของผูร้้องเรียน เพื่อเป็น
หลกัฐานยนืยนั และป้องกนัการกลัน่แกลง้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจง้ขอ้มูลการด าเนินงานแกไ้ข/ปรับปรุง
กลบัแก่ผูร้้องเรียน 
 

(๔)การวเิคราะห์ระดับข้อร้องเรียน 
๑.โรงพยาบาลพนมสารคาม จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน/ขอ้ร้องเรียนโดยมอบหมายให้มีผูรั้บผดิชอบท่ี

ชดัเจน  
(๕)ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของผู้รับบริการภายในก าหนด มีดังนี้ 
สรุปผลการร้องเรียนภายในเวลา ๓๐ วนัท าการ 

 
(๖)การนับระยะเวลา ให้เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีปรากฏอยูใ่นเขตขอ้มูล“วนัท่ีรับ” ของระบบงานบริหารเร่ือง

ร้องเรียน 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
๑.ประเด็นทีส่ามารถรับร้องเรียน 
เม่ือผูรั้บบริการประสบปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้ริการประเด็นท่ีสามารถร้องเรียนไดแ้ก่ 
-ไดรั้บอนัตรายจากการรับบริการ หรือใชย้าทั้งท่ีไดป้ฏิบติัตามวธีิใชค้  าแนะน าหรือขอ้ควรระวงัตามท่ี

ระบุฉลากแลว้ 
-เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑท่ี์จ าเป็นประจ าสถานพยาบาลไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
-ค่าใชจ่้ายทางดา้นการรักษาพยาบาลไม่เป็นธรรม 
-การรักษาไม่ไดม้าตรฐาน 
-กระท าผดิจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
-ไม่ไดรั้บความสะดวกในการรับบริการ 
-ไม่ไดรั้บการบริการท่ีดี หรือ ไม่ตรงกบัความเจบ็ป่วย หรือ ความตอ้งการ 
-พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีภายในโรงพยาบาล 
-อ่ืนๆ 
 
 
 



๒.ช่องทางการร้องเรียน 
(1) โทรศพัทศู์นยรั์บเร่ืองร้องเรียน : 038-551444 ,038-551888 ต่อ 1140 
(2) ร้องเรียนกบัเจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติอุบติัเหตุ-ผูป่้วย

นอก 
(3) จดหมาย  : โรงพยาบาลพนมสารคาม  490 ม.4 ต.ท่าถ่าน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120  
(4) เวบ็ไซต ์: http://www.phanomsarakhamhospital.com 
(5) E-mail :  phanomsarakham.hospital@gmail.com 
(6)  เฟสบุค๊ : โรงพยาบาลพนมสารคาม 
(7) Line : โรงพยาบาลพนมสารคาม  
(8) ตูรั้บขอ้ร้องเรียน : บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติอุบติัเหตุ-ผูป่้วยนอก 
 
๓.หลกัเกณฑ์การพจิารณากลั่นกรองเร่ืองร้องเรียนเบ้ืองต้น 
1. การร้องเรียนท่ีมีขอ้มูลไม่ชดัเจนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติมไดใ้หย้ติุเร่ืองเก็บ

เป็นขอ้มูลและแจง้ผูร้้องเรียนทราบถึงเหตุผลกรณีติดต่อผูร้้องเรียนได ้
2. การร้องเรียนท่ีเกิดจากความเขา้ใจผดิของผูร้้องเรียนหรือเป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บเร่ือง

ร้องเรียนสามารถใหข้อ้มูล/ไกล่เกล่ียไดใ้หย้ติุเร่ืองและเก็บเป็นขอ้มูล 
3. กรณีผูร้้องเรียนใหข้อ้มูลท่ีมีเน้ือหาในเชิง“ขอ้แนะน า/การเสนอแนะ” ไม่จดัวา่เป็นเร่ืองร้องเรียนท่ี

ตอ้งด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด(กลุ่มทา้ทาย) โดยใหพ้ิจารณายติุเร่ืองและเก็บเป็นขอ้มูล 
 

แผนผงักระบวนการท างานของระบบการจัดการศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน โรงพยาบาลพนมสารคาม 
                                                                    
                                   
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 

 
ช่องทางจากตู้ รับความคดิเห็นใน 

รพ.พนมสารคาม 

ช่องทางสือ่อิเลคทรอนิกส์(เฟสบุ๊ค,ไลน์,เว็บไซต์)

มาด้วยตนเอง/ทางโทรศพัท์ 

เลขาฯ ผอ. เปิดตู้เสนอ ผอ. ทกุวนัท าการ สง่เร่ืองศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 

บนัทกึ/สง่เร่ือง คกก.สบืค้นข้อมลู 

(เสนอ ผอ. ภายใน 1-3 วนั) 

 
ผอพิจารณาสัง่การและสง่เร่ืองให้ศนูย์

ร้องเรียน 
ผอพิจารณาสัง่การ 

หนว่ยงาน,คกก.ไกลเ่กลีย่,สอบสวน 

สง่ผลการด าเนินงานให้ ผอ. /ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 

ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนสง่ผลให้ผู้ ร้องเรียน ภายใน 30 วนั 

ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนประเมินความพงึพอใจ(5วนั) 

มี Flow การด าเนนิการ 



แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
(๑) แบบบนัทึกรับเร่ืองร้องเรียน 
(๒) แบบรายงานผลการด าเนินงานการรับเร่ืองร้องเรียน  
 

ผู้รับผดิชอบหลกั 
 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
หนา้ท่ี หมายเลข

ติดต่อ 

๑ นางวรีานนัท ์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ประสานเร่ืองสู่
คณะกรรมการ
สืบคน้ขอ้เทจ็จริง
และคณะกรรมการ
ไกล่เกล่ีย 

038-551888 
ต่อ1140 

๑ น.ส.สุทธินี  สังขนัธ์ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ รับขอ้มูลและ
ลงทะเบียนขอ้มูล
เร่ืองร้องเรียน 

038-551888 
ต่อ1140 

๒ น.ส.อุษามาส  โสกูล นกัวชิาการสารณสุข ประสานและเจรจา
ไกล่เกล่ียเร่ือง
ร้องเรียน 

038-551888 
ต่อ1107 
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