
 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  มองการณ์ไกล  พัฒนาเรียนรู ้ มุง่ผู้รับบริการ  ท างานเป็นทีม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
ระเบียบปฏิบัต ิ

 

เรื่อง  การจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
 

QP – QMR – 003 
 

 
ชื่อ – สกุล ลายเซ็น วัน/เดือน/ปี 

จัดท า/แก้ไขโดย 
นางสาวิตรี  พละบุตร 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

     กรกฎาคม  2561 

รับรองโดย 
นางอรอินทร์  ข าคม 
หัวหน้าส านักคุณภาพ       กรกฎาคม  2561 

ทบทวนโดย 
นางวิรีย์อร  จูมพระบุตร 
ประธานคณะกรรมการ QMR  

     กรกฎาคม  2561 

อนุมัติโดย 
นายประภาส  อุครานันท์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  

      กรกฎาคม  2561 

 

ส าเนาฉบับท่ี........... 
เอกสารฉบับ   (✓)   ควบคุม         (  )    ไม่ควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  มองการณ์ไกล  พัฒนาเรียนรู ้ มุง่ผู้รับบริการ  ท างานเป็นทีม 

 
 

 ระเบียบปฏิบัติโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เอกสารเลขที่  QP-QMR-003      ฉบับ  A                   

 แก้ไขคร้ังท่ี  00     วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง การจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน หน้าท่ี   1   ของ    11    หน้า 

 
สารบัญ 

      หัวข้อ                หน้า 
1. ผังการไหลของกระบวนการ                                                              2 
2. วัตถุประสงค์                                                                             3 
3. ขอบเขต                                                                                  3 
4. ค านิยามศัพท ์                                                                           3 
5. ความรับผิดชอบ                                                                         7 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                   8 
7. ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงาน                                            10 
8. ระบบติดตามประเมินผล                                                              10 
9. เอกสารอ้างอิง                                                                           10 
10. ช่องทางการร้องเรียนต่อบริการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                 10                                        
11. แหล่งข้อมูล/การจัดเก็บ บันทึกคุณภาพ                                             11 
 
 
 

บันทึกการประกาศใช้ 
 

ฉบับ แก้ไขครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด จัดท า/แก้ไขโดย อนุมัติโดย 
A 
 

00 
 

1 ก.ค. 2561 - ประกาศใช้ฉบับแรก 
 

นางสาวิตรี  พละบุตร 
 

นายประภาส  อุครานันท์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  มองการณ์ไกล  พัฒนาเรียนรู ้ มุง่ผู้รับบริการ  ท างานเป็นทีม 

 
 

 
1. ผังการไหลของกระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ            ขั้นตอนการปฏิบัติ เวลา/ เอกสารและระบบที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบฯ             
ระดับหน่วย 

 

 
 
 

ภายใน 1 วันท าการ 
- ข้อมูลช่องทางรบัข้อร้องเรยีน 

 
 

ผู้รับผิดชอบฯ           
ระดับหน่วย 

 
 
 

 
 

ภายใน 1 วันท าการ 
 

หัวหน้าหน่วย/                 
ผู้รับผิดชอบฯ             
ระดับหน่วย 

 
 
 

 
 

ภายใน 1 วันท าการ 
 

หัวหน้าหน่วย/                   
ผู้รับผิดชอบฯ              
ระดับหน่วย 

 
 
 

 

ภายใน 1 วันท าการ 
 

หัวหน้าหน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบฯ 
ระดับหน่วย 

 
 

 
ภายใน 1 วันท าการ 

 

 
ผู้รับผิดชอบฯ             

ตามQP-HRD-001 
 
 

 
 
 

 

 
ภายใน 12 วันท าการ 

- เอกสาร QP-HRD-001 

หัวหน้าหน่วย/                 
ผู้รับผิดชอบฯ              
ระดับหน่วย 

 
 
 
 

ภายใน 1 วันท าการ 
 

ผอ./หัวหน้าหน่วย/
ผู้รับผิดชอบฯ           
ระดับหน่วย 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภายใน 1 วันท าการ 
 
 
 

ผอ./หัวหน้าหน่วย/
ผู้รับผิดชอบฯ            

ระดับ รพ. 
 
 

 
 
 
 
 

- รุนแรงระดับ 1-2 = 15 วันท าการ 
- รุนแรงระดับ 3 = 12 วันท าการ 
- รุนแรงระดับ 4 = 10 วันท าการ 
- รุนแรงระดับ 5 = 7 วันท าการ 

 (ความรุนแรงระดับ 4-5 รายงาน 
การจัดการเบื้องต้นภายใน 3 วันท าการ) 

 
 

ผู้รับผิดชอบฯ  
ระดับ รพ. 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบฯตาม
ระดับ (ระดับหน่วย/

ระดับ รพ.และ         
ระดับกรมฯ) 

 
 
 
 

ภายใน 15 วันท าการ 
(หลังรับลงทะเบียน) 

- เมนูสรปุผลการจัดการในโปรแกรมฯ 

ผู้รับผิดชอบฯ               
ในส านักคุณภาพ 

 

 
 
 

แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันท าการรายงาน 
ทุก 1 เดือน 

- แบบฟอร์มรายงาน 
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รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ตามที่ รพ. ประกาศ 

จ าแนกประเภทและลงทะเบียนในโปรแกรม 

เรื่องทั่วไป เรื่องลับ 

พฤติกรรมบริการระบุตัวบุคคลชัดเจนหรือไม ่

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้น 

      จัดการในระดับหน่วยได้หรือไม่ 

รายงาน คกก.QMR/บริหาร/กรมฯ แจ้งผลฯให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ด าเนินตามแนวทางการช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบปญัหาเรื่อง
พฤติกรรมบริการ (QP-HRD-001) 

ใช ่

ใช ่

ไม่ 

ไม่ 

ใช ่
รุนแรงระดับ 4-5 หรือไม่ 

เสนอผอ.ทราบ/พิจารณา
มอบหมาย/สั่งการ 

 ไม่ 

บันทึกผลการจัดการลงในโปรแกรมฯ 

 
การจัดการฯในระดับกรมฯ 

 

ไม่ ใช ่

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อคิดเห็น 
ข้อร้องเรียนระดับหน่วย 

ส่งข้อคิดเหน็                    
ข้อร้องเรียนจัดการ               

ในระดับกรมฯ 
 

ผู้รับผดิชอบจัดการ
ข้อคิดเหน็ข้อร้องเรียน               
ในระดับโรงพยาบาล 

จัดการในระดับ รพ.ได้หรือไม่ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ             
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.2 เพ่ือให้ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานให้ดีขึน้ 

2.3 เพ่ือเพ่ิมความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม 
2.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ าๆ 

 2.5 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้มี การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

2.6 เพ่ือเป็นแนวทางข้ันต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยป้องกันการฟ้องร้อง 
 
3. ขอบเขต 
 ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆตามที่โรงพยาบาลได้มีการประกาศไว้ การแจ้งรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบเบื้องต้น การ
จ าแนกประเภทและลงทะเบียนในโปรแกรมการจัดการข้อร้องเรียนแต่ละประเภท การบันทึกผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนลงในโปรแกรม และการแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้ร้องตามช่องทางที่ระบุไว้ในการขอรับทราบผล 
รวมทั้งการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน 
 
4. นิยามศัพท์  
 4.1 ข้อคิดเห็น หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ร้องแจ้งให้ทราบเพ่ือเสนอแนะ/ แนะน าให้ปรับปรุงระบบการบริการ 
สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ รวมทั้งประเด็นที่เป็นค าชมเชยในการให้บริการของโรงพยาบาล  
 4.2 ข้อร้องเรียน หมายถึง การแสดงเจตนารมณ์ของผู้ป่วย/ ญาติ/ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่น าส่งผู้ป่วย
เพ่ือมารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้สิทธิ์ในการแจ้งความเสียหาย หรือค า
ร้องเรียนที่ระบุถึงบริการของโรงพยาบาลซึ่งไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการที่คาดหวัง ท าให้ไม่พึงพอใจ
และแจ้งขอให้ตรวจสอบแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 
 4.3 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ป่วยญาติผู้รับบริการประชาชนทั่วไปองค์กรภาครัฐเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนผู้ที่ติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้งการร้องเรียน /การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/ การชมเชย/ การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 4.4 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นตาม
สิทธิ์อย่างเสรีผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องตามท่ีโรงพยาบาลได้ประกาศไว้  
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 4.5 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางที่ได้ประกาศให้ผู้รับบริการทราบเพ่ือให้สามารถส่ง
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลได้ เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
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หนังสือหรือจดหมายถึงผู้อ านวยการ การร้องเรียนด้วยตนเอง การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์/  Line/ QR code 
หรือผ่านสื่อสังคมอ่ืนๆ 
 4.6 หน่วยงาน หมายถึง ฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงาน ส านัก และหน่วยบริการ ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 4.7 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ค า
ชมเชย การให้ข้อมูล หรือการจัดการข้อร้องเรียนที่โรงพยาบาลได้รับ โดยจ าแนกตามระดับต่างๆ ดังนี้ 
        - ระดับหน่วย หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยให้เป็นผู้จัดการข้อคิดเห็นข้อ
ร้องเรียนในระดับหน่วยงาน รวมทั้งเป็นผู้เจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยขั้นต้นในเรื่องนั้นๆ  (ซึ่งหัวหน้าหน่วยอาจเป็น
ผู้รับผิดชอบเองก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละหน่วยงาน) 
         - ระดับโรงพยาบาล หมายถึง ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ง/ มอบหมาย/ สั่งการจากผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ให้เป็นผู้จัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน รวมทั้งเป็นทีมเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยใน
เรื่องนั้นๆ 
          - ระดับกรม  หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนตามระเบียบปฏิบัติของ
กรมสุขภาพจิต 
      - ผู้รับผิดชอบในส านักคุณภาพ   หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมการรับ
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับต่าง ๆ ให้มีด าเนินการ
ตามระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 4.8 การแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้น หมายถึง การติดต่อผู้ร้องเรียนตามช่องทางที่แจ้งไว้เพ่ือยืนยันให้
ทราบว่าโรงพยาบาลได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือรับทราบถึงเรื่องที่ร้องเรียนแล้ว และอยู่ระหว่างการ
วิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข โดยจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบผลการด าเนินการอีกครั้งภายใน 15 วัน
ท าการ (กรณีที่ระบุช่องทางไว้ชัดเจน) 
  4.9 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การที่ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดในผังการไหล เริ่มตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ตามที่โรงพยาบาลประกาศ 
จนถึงการแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 4.10 การเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยขั้นต้น หมายถึง การที่ผู้ประสบเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
หัวหน้าหน่วยงาน หรือทีมไกล่เกลี่ยที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบในแต่ละเหตุการณ์  เจรจาไกล่เกลี่ยเฉพาะหน้าเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงในระดับ ๒ ขึ้นไป 

4.11 โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 4.12 การจ าแนกประเภทข้อร้องเรียน หมายถึง การแยกแยะประเภทตามลักษณะของข้อร้องเรียนที่ 
ได้รับ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 เรื่องลับ เป็นเรื่องซึ่งพิจารณาแล้วพบว่า หากมีการเปิดเผยเนื้อหาให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้แม้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แห่งรัฐ  โดยผลกระทบพิจารณาตามข้อใดข้อหนึ่ง หลายข้อ หรือทุกข้อ ในประเด็นต่อไปนี้  
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1)  กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    2)  กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  

 ระเบียบปฏิบัติโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เอกสารเลขที่  QP-QMR-003      ฉบับ  A                   

 แก้ไขคร้ังท่ี  00     วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง การจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน หน้าท่ี   5   ของ    11    หน้า 

     3)  ท าให้การปฏิบัติงานนั้นๆไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย หรือท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี  
          ประสิทธิภาพ  ไม่เที่ยงตรง หรือถูกกดดัน     
     4) เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ประโยชน์ส่วนบุคคล ความปลอดภัย 
         ส่วนบุคคล 
     5) เป็นประเด็นข้อร้องเรียนที่มีการส่งเอกสารในระบบราชการ ซึ่งผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับ 
         มอบหมาย  ก าหนดเป็นเอกสารที่มีชั้นความลับ โดยมีการระบุหน้าซองเอกสารไว้ชัดเจน  
         (ลับ ลับมาก ลับที่สุด) เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดการข้อร้องเรียนนั้นๆ ตามระบบแล้ว  
 6) กฎหมายก าหนดให้เป็นความลับ  

  กลุ่มที่ 2 เรื่องท่ัวไป เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้
ข้อคิดเห็น/ การชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูลซึ่งไม่เข้าข่ายการพิจารณาตามเรื่องลับ 
 4.13 ระดับความรุนแรง หมายถึง เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ข้อร้องเรียน
ผู้รับบริการ ดังนี้  
ระดับความรุนแรง ความหมาย 

1 ผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจ จึงท าให้เกิดข้อร้องเรียนทั่วๆไป 
2 ผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจ จึงท าให้เกิดข้อร้องเรียนและน่าจะส่งผลให้หน่วยงานมีการ

เจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย และท าความเข้าใจ 
3 ผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจ จึงท าให้เกิดข้อร้องเรียนและน่าจะส่งผลให้มีการเจรจา 

ต่อรอง ไกล่เกลี่ย เพ่ือปกป้องชื่อเสียงของหน่วยงานหรือกรม 
4 ผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจ จึงท าให้เกิดการฟ้องร้องทางคดีความ 
5 ผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจ ท าให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงในการด าเนินชีวิต

ของผู้ร้องเรียนในปัจจุบัน 
หมายเหตุ  ระดับความรุนแรงใช้เฉพาะกับข้อร้องเรียน ไม่รวมเรื่องข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย 
 4.14 ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียนผู้รับบริการ หมายถึง เกณฑ์การประเมินระดับ
ความรวดเร็วในการตอบสนองโดยดูจากระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ดังนี้  
ระดับ นิยาม ตัวอย่างเหตุการณ์   เวลาในการ

ตอบสนอง 
ผู้รับผิดชอบ 

1  ข้อคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ 

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่
ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ / ให้
ข้อคิดเห็น /ชมเชยในการให้บริการ 

- การเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ 
- การสอบถามข้อมูล 

ภายใน 
15 วัน 

- ผู้รับผิดชอบ
จัดการข้อร้องเรียน
ระดับหน่วย/
หัวหน้าหน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน 
เรื่องท่ัวไป 

ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้
เกิดข้อร้องเรียน และน่าจะส่งผลให้
หน่วยงานต้องมีการเจรจาต่อรอง  

- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่

ภายใน 
15 วัน 

- ผู้รับผิดชอบ
จัดการข้อร้องเรียน
ระดับหน่วย/ 
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ระดับ นิยาม ตัวอย่างเหตุการณ์   เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

ไกล่เกลี่ย และท าความเข้าใจ สามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว หรือแก้ไขได้ 

ในหน่วยงาน 
 

หวัหน้าหน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ  

 
ระดับ นิยาม ตัวอย่างเหตุการณ์   เวลาในการ

ตอบสนอง 
ผู้รับผิดชอบ 

  ด้วยการด าเนินการตาม QP ที่เก่ียวข้อง   ด าเนินการตาม 
QP-HRD-001 
(กรณีพฤติกรรม
บริการ) 

 3 ข้อร้องเรียน
เรื่องเล็ก 

ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจจึงท าให้
เกิดข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรอง 
ไกล่เกลี่ย เพ่ือปกป้องชื่อเสียงของ
หน่วยงาน  

- การร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการ 
- ปรับปรุงคุณภาพ
ของโรงพยาบาล 

ภายใน 12 
วันท าการ 

- ผู้รับผิดชอบจัดการ
ข้อร้องเรียนระดับ
หน่วย/ ระดับ
โรงพยาบาล 

 4 ข้อร้องเรียน
เรื่องใหญ่ 
และการ
ฟ้องร้อง 

ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจจึงท าให้
เกิดข้อร้องเรียนและการฟ้องร้องทาง 
คดีความ 

- การร้องเรียน
เกี่ยวกับความผิด 
วินัยร้ายแรงของ
เจ้าหน้าที่ 
- การร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสของ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ภายใน 10 
วันท าการ 

- ผู้รับผิดชอบจัดการ
ข้อร้องเรียนระดับ
โรงพยาบาล 

5 ข้อร้องเรียน
เรื่องใหญ่ และ
การฟ้องร้อง
ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและ
ความมั่นคงใน
การด าเนินชีวิต
ในปัจจุบัน 

ผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจ และท าให้
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความม่ันคงใน
การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 

- การเรียกร้องให้
หน่วยงานชดเชย
ค่าเสียหายจาการ
ให้บริการที่
ผิดพลาด (ม.41) 

ภายใน 7 
วันท าการ 

- ผู้รับผิดชอบจัดการ
ข้อร้องเรียนระดับ
โรงพยาบาล/ ระดับ
กรมฯ  

 

หมายเหตุ ระดับความรวดเร็วใช้เฉพาะกับข้อร้องเรียน 

 

 4.15 การติดตามข้อคิดเห็น หมายถึง การติดตามการด าเนินการข้อคิดเห็นของผู้รับบริการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในผังการไหล  

 ระเบียบปฏิบัติโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เอกสารเลขที่  QP-QMR-003      ฉบับ  A                   

 แก้ไขคร้ังท่ี  00     วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง การจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน หน้าท่ี   6   ของ    11    หน้า 
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 4.16 การบันทึกผลการจัดการ หมายถึง การน าผลลัพธ์หรือข้อสรุปในการปรับปรุงแก้ไขข้อคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ โดยผ่านการอนุมัติ เห็นชอบ สั่งการและลงนาม
จากผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามมตินั้นๆ บันทึกลงในโปรแกรม 
 

 

 
4.17 การรายงาน หมายถึง การรวบรวม/ วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการ

ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และน าเสนอ
รายงานต่อกรมสุขภาพจิตเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  

 
5. ความรับผิดชอบ 
 ก าหนดความรับผิดชอบเรื่องการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 5.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
       เป็นผู้อนุมัติ เห็นชอบ สั่งการ และลงนามในหนังสือการจัดการเรื่องข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ 
 5.2 ประธาน QMR Team  
        เป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนและดูแล
การปฏิบัติตามระบบการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล   
 5.3 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/ประธานคณะกรรมการ 
  เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติตามระบบการจัดการข้อคิดเห็นข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงานหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือมติจากการปรับปรุงแก้ไขตาม                  
ข้อร้องเรียนไปปรับปรุงระบบการให้บริการ 
          5.4 คณะกรรมการบริหารคุณภาพโรงพยาบาล (QMR)  
                 เป็นทีมทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในระบบการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ดังนี้ 
                   1) ทบทวน วิเคราะห์ผลการจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน และพิจารณาให้ความเห็นในการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

      2) น าข้อสรุปจากการปรับปรุงแก้ไขข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนเผยแพร่ลงสู่การปฏิบัติ  
           3) ก ากับติดตามผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามระบบที่มีการปรับปรุงแก้ไข  

                 4) บูรณาการแนวทางในการด าเนินการให้สอดคล้องกับระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือการเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
               5) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 5.5 เลขาฯ QMR Team   
       เป็นผู้รับผิดชอบในการน าประเด็นข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารคุณภาพเพ่ือพิจารณาเป็นรายเดือน  
 5.6 หัวหน้าหน่วยงาน  

     เป็นผู้รับผิดชอบในระบบการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ดังนี้ 
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      1) ก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
      2) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนระดับหน่วย 

       3) ชี้แจ้งระเบียบปฏิบัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของ
หน่วย 
 

               
   4) ก ากับติดตามให้มีการด าเนินการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนตามขั้นตอนต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบปฏิบัติ 
       5) ด าเนินการให้มีการ Implement แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสู่ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องทราบ  
 5.7 ทีมเจรจาต่อรอง/ ไกล่เกลี่ย 

           เป็นทีมที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมอบหมาย สั่งการ หรืออนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
          1) ด าเนินการเจรจาต่อรอง/ ไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธิ                                                                     
  2) สรุปรายงานผลการเจรจาต่อรอง/ ไกล่เกลี่ยกรณีมีข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  

 5.8 บุคลากรของโรงพยาบาล/ คณะกรรมการต่าง ๆ 
                      มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
                1) รวบรวมข้อคิดเห็นข้องร้องเรียนที่ได้รับตามช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือระบบงาน 
บันทึกลงในโปรแกรมการรับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน 
               2) ด าเนินการจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนตามขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมบันทึกข้อมูลผลการจัดการ
ข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบปฏิบัติ  
               3) ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของหน่วยงานเพ่ือน าไป
สร้างการเรียนรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและใช้ปรับปรุงการให้บริการ 
 5.9 ส านักคุณภาพ 
    ส านักคุณภาพมีหน้าที่ดังนี้ 
               1) รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ของการลงทะเบียนในโปรแกรม 
                     2) แจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข  
ตามระเบียบปฏิบัติ 
                3) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดเตรียมข้อมูลผลการจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนเสนอ
คณะกรรมการบริหารคุณภาพเป็นรายเดือน  

          4) แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
           5) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน  
                    ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการดังนี้ 
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                1) มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของหน่วยงานโดยมีหน้าที่ในการควบคุม 
ก ากับติดตาม ดูแลรับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน และบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
                    2) จัดช่องทางการรับข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการผ่านหลายช่องทาง อาทิ ตู้รับข้อคิดเห็น หนังสือ 
จดหมายราชการ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail Website สื่อมวลชน ร้องเรียนด้วยตัวเอง หรือสื่อภายนอกและ
ช่องทางอ่ืนๆ  
 

 
  3) รับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนและด าเนินการลงทะเบียนรับในโปรแกรมการจัดการข้อคิดเห็น             
ข้อร้องเรียน รวมทั้งด าเนินการตามระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนที่ก าหนดใน QP-QMR-003 อย่าง
เคร่งครัด 
                4) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยด าเนินการรับ
และติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนในแต่ละวัน จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลา การรับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน  
และแจ้งให้ผู้ร้องรับทราบเบื้องต้น 

 โทรศัพท์              มีประเด็นข้อคิดเห็น       
             ข้อเสนอแนะ และ 
          ข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

       ภายใน 1 วันท าการ 

หนังสือ/จดหมาย ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ (นับจากวันที่งานสารบรรณ
ของหน่วยงานลงเลขรับหนังสือ/จดหมาย) 

เว็บบอร์ด / E-mail ของศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/ QR Code 

ทุกวัน (เช้า)        ภายใน 1 วันท าการ 

กล่องรับข้อร้องเรียน/กล่องแสดง
ความคิดเห็น 

ทุกวัน (เช้า)        ภายใน 1 วันท าการ 

อ่ืน ๆ เช่น ร้องเรียนด้วยตัวเอง 
ร้องเรียนทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อมวลชน (ให้ผู้รับผิดชอบใน
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
รวบรวมข้อมูล) 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน        ภายใน 1 วันท าการ 

 
  

                         5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
          • ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ให้ยุติ
เรื่องเก็บเป็นข้อมูลและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผล 2 รูปแบบ คือ 1) ติดต่อตามช่องทางที่แจ้งขอรับทราบผล  
2) ติดประกาศประชาสัมพันธ์กรณีที่ไม่ระบุช่องทางการขอรับทราบผล     
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          • ข้อร้องเรียนที่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียนหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับ
เรื่องร้องเรียนสามารถให้ข้อมูล/ไกล่เกลี่ยได้ ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูล 
         • กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาในเชิง “ข้อแนะน าการเสนอแนะ” ไม่จัดว่าเป็นเรื่อง
ร้องเรียนที่ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด(ถือเป็นกลุ่มท้าทาย) โดยให้พิจารณายุติเรื่องและส่งเรื่องให้
ส านักคุณภาพเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล 
 
 
 
 

 
 

6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับผิดชอบในส านักคุณภาพ 
      1) รวบรวมข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนจากกล่องรับข้อร้องเรียนที่รับผิดชอบทุกเช้าวันท าการ 
      2) บันทึกข้อร้องเรียนลงในโปรแกรม 

       3) Alert ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นข้อร้องเรียนผ่านทาง Line กลุ่ม เพ่ือให้รับทราบและด าเนินการ
จัดการตามระบบ  

      4) ก ากับติดตามผลการด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ในระยะเวลาที่ก าหนด 
       5) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศในระบบการจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลและสรุป
รายงานเพื่อน าเสนอใน QMR และจัดส่งรายงานต่อกรมสุขภาพจิตทุกเดือน 
  6) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

7. ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงาน 
   7.1 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 15 วันท าการ 

    7.2 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ คณะกรรมการการบริหารโรงพยาบาล และเสนอกรมสุขภาพจิต 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
    มีการติดตามการจัดการข้อร้องเรียนจากหน่วยงานในแต่ละข้ันตอนตามระยะเวลาที่ก าหนดในผังการ
ไหลและมีการจดบันทึกทุกครั้งที่มีการติดต่อ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
    9.1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2558 หมวด3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   9.2 ระเบียบปฏิบัติของกรมสุขภาพจิต ที่ : 0800-301-005 เรื่อง การจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการ 
 
10. ช่องทางการร้องเรียนต่อบริการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

 10.1 แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ณ จุดให้บริการรับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน 
 10.2 ตู้รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ณ ตึกอ านวยการชั้น ๑ หน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช 
        ฉุกเฉิน และชั้น ๒ บริเวณหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  มองการณ์ไกล  พัฒนาเรียนรู ้ มุง่ผู้รับบริการ  ท างานเป็นทีม 

 
 

  10.3 การร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทางจดหมายร้องเรียนส่งที่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   
                   เลขที่ 212 ถนนแจ้งสนิท  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

 10.4 การร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4535 2500  
 10.5 การร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข 0 4535 2513 
 10.6 การร้องเรียนทาง Web Site โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  www.prasri.go.th 
 10.7 การร้องเรียนทาง Email : dmh_prasri@hotmail.com 
 10.8 การร้องเรียนทาง facebook โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   

 
 

   10.9 การร้องเรียนด้วยตัวเอง ติดต่อได้ที่ส านักคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอ านวยการ  
                    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 

11.  แหล่งข้อมูล/การจัดเก็บ บันทึกคุณภาพ  
 

ชื่อเอกสาร/ไฟล์ข้อมูล    สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ    การจัดเก็บ ระยะเวลา        ผู้เข้าถึง 
1. แบบบันทึกรับเรื่อง

ร้องเรียนของหน่วยงาน 
- โปรแกรม
ฐานข้อมูลการ
จัดการข้อร้องเรียน 

ส านักคุณภาพ เรียงล าดับตามป ี
และการลงทะเบียน 

จนกว่าจะ 
ยกเลิก 
การใช้ 

  -  บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น ใน ระดั บ
หน่ วย และผู้ เกี่ ยวข้อง
ตามระดับกรณีเรื่องที่เป็น
ชั้นความลับ  

2. เอกสาร ระเบียบปฏบิัติ
เร่ืองการจัดการข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียน 

- ตู้เอกสารส านัก
คุณภาพ (ต้นฉบับ 
ในระบบเอกสาร
คุณภาพ) 

ส านักคุณภาพ เรียงล าดับตามป ี
และการลงทะเบียน 

จนกว่าจะ 
ยกเลิก 
การใช้ 

- บุคลากรส านักคุณภาพ 

3. ไฟล์ระเบียบปฏิบัติเร่ือง
การจัดการข้อคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน 

- web page QMR/ 
ส านักคุณภาพ 
(Intranet) 

ส านักคุณภาพ/ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

เรียงล าดับตามป ี
และการลงทะเบียน 

จนกว่าจะ 
ยกเลิก 
การใช้ 

  - บุคลากรโรงพยาบาล 
    พระศรีมหาโพธิ์ทุกระดับ 
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