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คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยการความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลกันทรวิชัย มีข้ันตอน/กระบวนการ และ
แนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่อง 
ทางการร้องเรียนต่าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 เพ่ือให้ความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น 

2.3 เพ่ือเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพ่ือป้องกันการฟ้องร้อง 
2.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึน

เป็นประจ า 
2.5 เพ่ือสร้างความมั่นใจในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อข้องเรียนได้มีการ

ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน
และด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
3. ค าจ ากัดความ 
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
และแจ้งขอให้ตรวจสอบแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือแนะน า เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการ สิ่งแวดล้อมและ
อ่ืนๆ 
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มา
ติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/
การชมเชย/การสอบถาม หรือการร้องขอข้อมูล 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้แสดงความ 
คิดเห็น งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงผู้อ านวยการ ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ Line อีเมลล์ 
หรือช่องทางอ่ืนๆ เช่น ผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การ
สอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ขั้นต้น หมายถึง การที่มีคณะกรรมการเจรจาต่อรองฯ ของหน่วยงาน เจรจาไกล่
เกลี่ยเฉพาะก่อนหน้า เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องหรือร้องเรียน 
 
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดการข้อร้องเรียน/ชมเชยของหน่วยงาน 
ระดับความรุนแรง แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับความรุนแรง นิยาม 
 

ตัวอย่างเหตุการณ์ เวลาในการ 
ตอบสนอง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความ 
เดือดร้อนแต่มาติดต่อเพ่ือให้ 
ข้อเสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็น/ 
ชมเชย ในการให้บริการ 
 

การเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการ 
ให้บริการและ 
สถานที่ รพ. 
 

ไม่เกิน 5 วัน 
ท าการ 
 

หน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน 
เรื่องเล็กน้อย 
 
 

ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดือดร้อนแต่มีการพูดคุย 
และสามารถแก้ไขได้ 
โดยหน่วยงานเดียว 
 

-การร้องเรียน 
เกี่ยวกับพฤติกรรม 
การให้บริการของ 
เจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงาน 
-การร้องเรียน 
เกี่ยวกับคุณภาพ 
การให้บริการ 

ไม่เกิน 15 
วันท าการ 
 

หน่วยงาน 

3 ข้อร้องเรียน
เรื่องใหญ่ 
 

-ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดือดร้อน มีการโต้แย้ง 
เกิดข้ึน ไม่สามารถแก้ไขได้ 
โดยหน่วยงานเดียว ต้อง 
อาศัยทีมไกล่เกลี่ย และ 
อ านาจคณะกรรมการ 
บริหารในการแก้ไข 
-เรื่องท่ีสร้างความเสื่อมเสีย 
ต่อชื่อเสียงของ รพ. 
 

-การร้องเรียน 
เกี่ยวกับความผิด 
วินัยร้ายแร้งของ 
เจ้าหน้าที่ 
-การร้องเรียนความ 
ไม่โปร่งใสของการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
-การร้องเรียนผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ เฟซบุ๊ค 
อีเมลล์ เว็บไซต์ 
กระทู้ต่างๆ เป็นต้น 

ไม่เกิน 30 
วันทาการ 
 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-คณะกรรมการ 
บริหาร รพ.กันทรวิชัย 
 

4 การฟ้องร้อง  ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดือดร้อน และร้องเรียนต่อ 
สื่อมวลชน หรือ 
ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด 
หรือมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 
 

การเรียกร้องให้ 
หน่วยงานชดเชย 
ค่าเสียหายจากการ 
ให้บริการที่ 
ผิดพลาด (ม.41) 

ไม่เกิน 60 
วันท าการ 
 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-คณะกรรมการ 
บริหาร รพ.กันทรวิชัย 

4. ช่องทางการร้องเรียน 
4.1 ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
4.2 ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
4.3 ร้อนเรียนด้วยตนเอง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
4.4 ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 043-789205 ต่อ 115 
4.5 ร้องเรียนผ่านทางเฟชบุ๊ค (Facebook) เพจ “โรงพยาบาลกันทรวิชัย” 
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5. การแบ่งประเภทความเสี่ยง 



5.1 การแบ่งระดับความรุนแรงความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinical risk) 
 
ระดับ ผลกระทบ การจัดกลุ่ม 

A 
 

ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น แต่มโีอกาสท าให้เกิดอุบัติการณ์ข้ึนได้ หรอืถ้าไม่ให้
ความสนใจที่อาจเกิดอุบัติการณ์ข้ึน 

Near Miss 
 

B มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนแต่ไม่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/ 
เจ้าหน้าที่เนื่องจากอุบัติการณ์นั้นไม่ไปถึงตัวผู้ป่วย / เจ้าหน้าที ่

C มีอุบัติการณ์เกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย / 
เจ้าหน้าที่ / แม้อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นถึงตัวผู้ป่วย / เจ้าหน้าที ่
 

Low risk 

D มีอุบัติการณ์เกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย / 
เจ้าหน้าที่ / แต่ยังจ าเป็นต้องมีการติดตามดูแลและเฝ้าระวังเพ่ิมเติม 

E มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นและเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย / 
เจ้าหน้าที่ เพียงชั่วคราว รวมถึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาหรือแก้ไข 
เพ่ิมเติม 

Moderate Risk 

F มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนและเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย / 
เจ้าหน้าที่ เพียงชั่วคราว รวมถึงต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล 
หรือยืดระยะเวลาในการรักษา ตัวในโรงพยาบาล ออกไป 

G มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนและเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/ 
เจ้าหน้าที่ / เกิดความ พิการอย่างถาวร 

High Risk 

H มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย / เจ้าหน้าที่ จนเกือบถึงแก่ 
ชีวิต 

I มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย / เจ้าหน้าที่ จนถึงแก่ชีวิต 
 

5.2 การแบ่งระดับความรุนแรงความเสี่ยงทั่วไป (Non clinical risk) 

ระดับ ผลกระทบ การจัดกลุ่ม 
1 เป็นเรื่องปกติอาจก่อกวนหรือสร้างความร าคาญยังไม่เกิดความเสียหาย Near Miss 
2 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือผู้ป่วย 

ไม่พอใจแจ้งเจ้าหน้าที่ 
Low risk 

3 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างมากซึ่งสามารถแก้ไขได้แต่อาจ 
ต้องสูญเสียบางอย่างไป หรือผู้ป่วยไม่พอใจต้องให้ รพ.รับผิดชอบโดยแจ้ง 
หัวหน้างานหรือ ผู้อ านวยการโดยตรง 

Moderate Risk 

4 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียง รพ.อย่างรุนแรงไม่ 
สามารถแก้ไขได้หรือผู้ป่วย ไม่พอใจอย่างมากต้องการให้ รพ.รับผิดชอบ 
โดยฟ้องร้องผ่านองค์กรภายนอก 

High Risk 
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5.3 ด้านการเงิน / ทรัพย์สินสูญหาย คิดมูลค่า แบ่งความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ 



ระดับ มูลค่าเสียหาย การจัดกลุ่ม 
1 < 1,000 บาท เสี่ยงเล็กน้อย 
2 < 10,000 บาท เสี่ยงปานกลาง 
3 > 10,000 บาท เสี่ยงสูง 
4 > 100,000 บาท เสี่ยงสูงมาก 

5.4 Sentinel event : คือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่รุนแรงสูงสุด ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ที่
ทราบข้อมูลต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างเร่งด่วน แบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ 
5.4.1 Sentinel event ด้านการรักษาพยาบาล (Medical) 
     1) การเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยไม่คาดหมาย (ทุกสาเหตุ) 

- ในขณะผ่าตัด หรือ หลังผ่าตัด ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
- จากอุบัติเหตุขณะอยู่รักษาใน รพ. (พลัดตกเตียง, ถูกไฟฟ้าช็อต) 
- จากการท าร้ายตัวเอง 
- จากผลแทรกซ้อนจากการให้การรักษาผิดคน (ให้ยา, เลือด, ท าหัตถการส าคัญ) 
- ผู้ป่วยที่มีอาการแรกรับไม่รุนแรงและไม่มีโรคประจ าตัวใดๆ มาก่อน 

     2) การเกิดทุพพลภาพถาวร (ทุกสาเหตุ) 
     3) เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ป่วย ได้แก่ 

- ผ่าตัดผิดคน/ผิดอวัยวะ/ผิดที่ 
- ส่งทารกผิดพ่อแม่ 
- ลักพาทารก/ผู้ป่วย 
- ผู้ป่วยถูกประทุษร้าย 
- เครื่องมือ/ผ้าค้างในร่างกาย 
- ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย/ฆ่าตัวตาย 

     4) เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่รพ./บุคลากร 
- ผู้ป่วยหนีจาก รพ. 
- มีผู้ป่วยโรคระบาด/โรคติดต่อ ที่ต้องแจ้ง 
- มีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อแพร่ระบาดในโรงพยาบาล 

     5) ความผิดพลาด/ความเสียหายใดๆที่มีโอกาสน าไปฟ้องร้อง/การเสื่อมเสีย เสียชื่อเสียง 
5.4.2 Sentinel event ด้านระบบบริการ (Non-medical) 

1) อัคคีภัย 
2) เหตุระเบิด 
3) การรั่วไหลของสารเคมี/ชีวภาพ/กัมมันตรังสี/ก๊าซ 
4) การคอรัปชั่น/การทุจริต ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
5) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงพยาบาล 
6) เหตุการณ์ใดๆที่เสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคลากร/รพ. 
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6. ขอบเขตการบริหารจัดการ 
6.1 กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
     6.1.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 



     6.1.2 บันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล 
     6.1.3 แยกประเภทความเสี่ยงตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinical Risk) อันมีเหตุเกิดข้ึนกับผู้ป่วย แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
- ความเสี่ยงด้านคลินิกทั่วไป (Common Clinical risk) 
- ความเสี่ยงด้านคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical risk) 

     2) ความเสี่ยงทั่วไป (Non clinical risk) 
3) Sentinel event 

     6.1.4 ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
     6.1.5 เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 

กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ 

กรณีขออนุมัติ/ขออนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ 
ต้องการทราบ และด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ เพ่ือส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้
ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะรับเรื่องดังกล่าวไว้และหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาส่ง
ต่อให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลพิจารณาด าเนินการโดยแบ่งตามประเภทความเสี่ยง 

กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับบริการรอการติดต่อกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 
วันให้ติดต่อหน่วยร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
6.2 กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     6.2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการรับบริการ 
     6.2.2 บันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล 
     6.2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเสนอเรื่องให้แก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
ตามล าดับชั้น 

กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่อง
ที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ 
  กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูล
กับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะด าเนินการรับเรื่อง
ดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับบริการ รอการติดต่อกลับ หรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภายใน 15 วันให้ติดต่อหน่วยร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาล
กันทรวิชัย 

 
 

************************* 

 

 
กรอบแนวทางและข้ันตอนของการจัดการเรื่องร้องเรียน 

๑. หลักการและเหตุผล 



 กรอบแนวทางนี้ จัดทาขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่โรงพยาบาลกันทร
วิชัยที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลกันทรวิชัย หรือจากบุคคลภายนอกที่ร้องเรียนผ่านตู้
รับความคิดเห็น จดหมาย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค หรือติดต่อด้วยตนเองทั้งนี้ การจัดการเรื่องร้องเรียน
จนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้การดาเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลกันทรวิชัยมีขั้นตอน / 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
๓. ค าจ ากัดความ 

 “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรยีนแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจาก ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนอันเนื่องจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรวิชัยที่ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส หรือได้รับความคับข้องใจจากการ
บริหารงานของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน  

“การจัดการเรื่องร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลกันทรวิชัย ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ  
๔. ช่องทางการร้องเรียน 
๔.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง  
๔.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ : facebook 
๔.๓ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 043-789205 ต่อ 115 
๔.๔ ร้องเรียนหน่วยงานภายนอก  
- เป็นหนังสือ  
- ผ่านเว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เช่น ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  
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๕. แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 



ผังข้ันตอนการด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ประเภทเรื่องร้องเรียน  
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6.1 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคับข้องใจในการทางาน มาตรฐานหรือคุณภาพ

การให้บริการของหน่วยงาน เช่น ให้บริการล่าช้า การให้บริการทาให้เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่พูดจาไม่
สุภาพ เป็นต้น  

รับเร่ืองร้องเรียน 

จากทุกช่องทาง 

แจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ประสานงาน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไกล่เกลีย่ 

ไกล่เกลีย่ได้ ไกล่เกลีย่ไม่ได้ 

ยุตเิร่ือง 

ภายใน 5 วัน 

- แจ้งศูนย์ร้องเรียนฯระดบัอ าเภอ 

- ประสานงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและไกล่เกลีย่ 

ยุตไิด้ ยุตไิม่ได้ 

- แจ้งเร่ืองให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ทราบ 

- รายงานคณะกรรมการศูนย์ฯ 

- รายงานศูนย์ร้องเรียนฯ
กระทรวงสาธารณสุข/สปสช. 

- แจ้งเร่ืองให้ผู้ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ทราบ 

-รายงานคณะกรรมการศูนย์ฯ 

- รายงานศูนย์ร้องเรียนฯ
กระทรวงสาธารณสุข/สปสช. 

-แจ้งศูนย์ไกล่เกลีย่ข้อ
พพิาททางสาธารณสุข 
สสจ.มค. 



6.2 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
7. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

7.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน 7 วัน เพ่ือนิติกรเจ้าของเรื่องจะได้
รายงานอธิบดีกรมอนามัยและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  

7.2 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือนามา
วิเคราะห์การจัดการเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนาองค์กรต่อไป  
8. การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน  

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้กลุ่มกฎหมายและวินัยดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทาการ อย่างไรก็ตาม การดาเนินการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 30 วัน หรืออาจมี
ระยะเวลามากกว่า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลการพิจารณา  
9. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

กลุ่มกฎหมายและวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ติดตามและประเมินผล สรุปผลการดาเนินการตามเรื่อง
ร้องเรียน บันทึกจัดทาสถิติเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับในแต่ละปีงบประมาณ 

 

 

**************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการโรงพยาบาลกนัทรวชัิย 

 



                     
ส่วนราชการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร ๐-๔๓๗๘๙-๒๐๕ ต่อ 129 

ที ่ มค ๐๐๓๒.๓๐4/156                              วันที ่   21  มีนาคม    2562 

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

  ตามท่ีโรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขึ้น  เพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ  ได้มีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลให้ผู้อ านวยการทราบ 
                     ในเดือน ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ จ านวน 7 รายการ 
ดังนี้ 
ล าดับที่ เรื่อง จ านวน ร้องเรียนผ่านช่องทาง ประเภทเรื่องร้องเรียน 

1 บุคลากรไม่เพียงพอ 1 ตู้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนทั่วไป 
2 ไมพ่อใจการจ่ายยากลับบ้าน 1 ตู้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนทั่วไป 
3 พฤติกรรมบริการไม่ดีของ จนท. 3 ตู้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนทั่วไป 
4 ไม่พึงพอใจในการให้บริการ 1 Facebook ข้อร้องเรียนทั่วไป 
5 หลังท าหมันแล้วตั้งครรภ์ 1 มาร้องเรียนด้วยตนเอง ม.41 

รวม 7  

   จากข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็น ของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย พบว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก ไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานและการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
                     ปัญหาและอุปสรรคในการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1.การจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะบางเรื่อง ไม่สามารถแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียน
ทราบได้ เนื่องจากข้อร้องเรียนไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรผู้ร้องเรียน 
2.เรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะบางเรื่อง ทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้
ร้องเรียนได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัด เช่น การเพิ่มบุคลากรของรพ. / การปรับโครงสร้างของอาคารสถานที่ เป็นต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 

                                                    (นางวิไลศรี จัตุชัย) 
                                           พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                                เลขานุการคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

-ทราบ/อนุญาต 
 

                                                (นายเจษฐา พัชรเวทิน) 
                                                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

บันทึกข้อความ 



สรุปผลการด าเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

หน่วยงาน 
ที่ถูกร้องเรียน/เสนอแนะ 

วัน/เดือน/ปี 
ร้องเรียน 

ประเภทการร้องเรียน เรื่องร้องเรียน รายละเอียด แนวทางการแก้ไข วัน/เดือน/ปี 
ยุติข้อร้องเรียน 

กายภาพบ าบัด 2 ตุลาคม 61 ข้อเสนอแนะ อยากให้เพ่ิมบุคลากร
และขยาย รพ. 

งานกายภาพผูร้ับบริการ
มากต้องรอคิวนาน 
ผู้รับบริการจึงอยากให้
เพิ่มบุคลากรและขยาย 
รพ. 

รพ.ไมส่ามารถจัดการตาม
ข้อเสนอแนะได้เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดเรื่องอัตราก าลังและ
เรื่องอาคารสถานท่ีจึงได้แจ้งให้
ผู้รับบริการทราบเหตผุลเมื่อมา
รับบริการครั้งต่อไป 

9 ตุลาคม 61 

ห้องยา 4 กุมภาพันธ์ 62 ข้อเสนอแนะ เวลาจ่ายยาผู้ป่วยเรื้อรัง
ควรมีการเผื่อยาด้วย
เพราะอาจเกิดการหล่น
หาย 

ห้องยาจ่ายยาผู้ป่วยเรื้อรัง
พอดีกับวันนัด 
ผู้รับบริการต้องการให้จัด
เผื่อไว้เวลายาหล่นหาย 
จะไดไ้ม่ขาดยา 

จนท.ห้องยาซึ่งเป็นบางคนจ่าย
ยาให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือ
ในผู้ป่วยเรื้องมีการจ่ายยาเผื่ออยู่
แล้ว 

11 กุมภาพันธ์ 62 

ห้องบัตรและแผนก
ผู้ป่วยนอก 

24ตุลาคม61และ 
3ธันวาคม61 

ข้อร้องเรียนทั่วไป 
(3 ครั้ง) 

จนท.พูดไม่เพราะ/ชัก
สีหน้าและแพทย์พูดไม่
ดีกับผู้ป่วย 

ผู้รับบริการไม่พึงพอใจท่ี
จนท.ห้องบัตรพูดไม่
เพราะชักสีหนา้เวลาถาม
ข้อมูลผู้ป่วย และแพทย์
ตรวจโรคที่ OPD พูดไมด่ี
กับผู้ป่วย 

เชิญหัวหน้างานผู้ที่เก่ียวข้อง
มารับทราบข้อร้องเรียน 
และน าไปตักเตือนแก้ไข
พฤติกรรมบริการ 

17 ธันวาคม 62 

ตึกผู้ป่วยในหญิง 26พฤศจิกายน61 ข้อร้องเรียนทั่วไป เป็น Facebook ด่า
จนท.โรงพยาบาล 

ญาตผิู้ป่วยลงFacebook 
ด่าจนท.รพ.ด้วยค าพูดที่
หยาบคาย ด้วยเรื่องที่ย้าย
ผู้ป่วยออกจากห้องพิเศษ
และเมื่อให้เข้าห้องพิเศษก็
ไม่ให้เปดิแอร ์

ทีมไกล่เกลี่ยลงพ้ืนที่ไปที่
บ้านผู้ป่วยเพื่อเยี่ยมอาการ
และชี้แจงเหตุผลที่จนท.ย้าย
ผู้ป่วยออกจากห้องพิเศษ
เพราะความดันเลือดตก 
และท่ีให้ปิดแอร์เพราะผู้ป่วย
ไข้หนาวสั่น ญาติเข้าใจและ
ลบFacebookตามท่ี รพ.ขอ 

26พฤศจิกายน61 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

หน่วยงาน 
ที่ถูกร้องเรียน/เสนอแนะ 

วัน/เดือน/ปี 
ร้องเรียน 

ประเภทการร้องเรียน เรื่องร้องเรียน รายละเอียด แนวทางการแก้ไข วัน/เดือน/ปี 
ยุติข้อร้องเรียน 

ห้องผ่าตัด 3 ตุลาคม 61 ม.41 มารดาหลังท าหมัน
แล้วตั้งครรภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มารดาท าหมันหลังคลอด 
ที่รพ.กันทรวิชัย ตั้งแต่ 
22 สิงหาคม 54เวลา
ผ่านมา 7 ปี มารดามี
อาการเหมือนแพ้ท้องมา
พบแพทย์ ตรวจแล้วทราบ
ว่าตั้งครรภ์จริง 
 3 ต.ค.61  จนท.ห้อง
ฉุกเฉิน ได้แจ้งประสานไป
ที่ทีมไกล่เกลี่ย ได้นัด
มารดามา ANC และพบ
ทีม 
ไกล่เกลี่ยเพื่อ couselling 
วันท่ี 4 ต.ค.61 / เตรียม
หลักฐานเพื่อยื่น ม.41 ให้
วันท่ี 5 ต.ค.61  สสจ.มค.
แจ้งว่าได้รับคา่ชดเชย 
เป็นเงิน  6 หมื่นบาท     
ในเดือน ธันวาคม 61 
 
 
 
 

-ทีมผ่าตัดแจ้งให้ผู้รับบริการ
ทราบก่อนท าหมันว่า หลัง 
ท าหมันมีโอกาสตั้งครรภไ์ด ้
3 คนต่อการท าหมัน 1,000
คน 
-เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผูกท่อน าไข ่
จาก chromic catgut เป็น  
plain  catgut   
(ส่วนข้ันตอนการท าหมัน
ปฏิบัติเหมือนเดมิ) 

ธันวาคม 61 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชือ่หน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  6 มีนาคม 2562 

หัวข้อ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้จัดท าคู่มือ และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
....................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

สิริ  สวรรยาพานิช 
(นางสิริ สวรรยาพานิช) 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

 
 

 

 


