คูมือ
ปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนทั่วไปและรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
( Complaint Management Standard Operation
Procedure )

โรงพยาบาลนาดวง
อําเภอนาดวง จังหวัดเลย

บทที่ ๑
บทนํา
วัตถุประสงค@
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลนาดวงมีการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
เกณฑ%การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๒. เพื่อใหมั่นใจไดว2ามีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ%เกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน
ที่กําหนดไวอย2างสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใหความคิดเห็น / คํารองเรียนของผูรับบริการไดรับการตอบสนองที่เหมาะสมและนําไปสู2
การปรับปรุงระบบงานใหดียิ่งขึ้น
๔. เพื่อเพิ่มความไวในการรับรูป?ญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม
๕. เพื่อเปBนแนวทางขั้นตนในการเจรจาต2อรองไกล2เกลี่ย เพื่อปCองกันการฟCองรอง
๖. เพื่อสรางความตระหนักใหแก2หน2วยงานและเจาหนาที่ไดใส2ใจและทบทวนขอรองเรียนที่เกิดขึ้น
ซ้ําๆ
๗. เพื่อใหมั่นใจว2ากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดมีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ%เกี่ยวกับการรับเรื่อง
รองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียนที่กําหนดไวอย2างครบถวนและมีประสิทธิภาพ
๘. เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ
ใชเปBนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขป?ญหาตามขอรองเรียนที่ไดรับจากช2อง
ทางการรองเรียนต2าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานตองเปBนไปในทิศทางเดียวกัน
ขอบเขต
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึง
พอใจต2อการบริการ หรือ แบบรายงานขอรองเรียนของผูรับบริการจาก ตูแสดงความคิดเห็น จาก Web Site
ของหน2วยงาน http://www.ndhospital.com/ จดหมาย นํามาสู2การวิเคราะห%ขอมูล นําส2งใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินการตอบสนอง/แกไขขอรองเรียน และนําเขาสู2การทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข%
และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนาดวง

-๒บทที่ ๒ ประเด็นที่เกี่ยวกับการรองเรียน
คําจํากัดความ
• เรื่องรองเรียน หมายถึง คํารองเรียนจากผูป`วย ญาติ ผูรับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกและ
ภายในหน2วยงาน ที่ไม2ไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง ทําใหเกิดความไม2พึง
พอใจ และแจงขอใหตรวจสอบ แกไข หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ
• ขอเสนอแนะ หมายถึง คํารองเพื่อแจงใหทราบ หรือแนะนํา เพื่อการปรับปรุงระบบการบริการ
สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ของโรงพยาบาลนาดวง
* ผูรองเรียน หมายถึง ผูป`วย ญาติ ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป องค%กรภาครัฐ เอกชน ผูมีส2วนได
ส2วนเสีย ตลอดจนผูมาติดต2อ ผ2านช2องทางต2าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค%ครอบคลุมการรองเรียน / การให
ขอเสนอแนะ/ การใหขอคิดเห็น / การชมเชย / การสอบถาม หรือรองขอขอมูล
* ชองทางการรับเรื่องรองเรียน หมายถึง ช2องทางที่สามารถรับ/ส2งเรื่องรองเรียนได ประกอบดวยตู
รับเรื่องรองเรียน ศูนย%รับเรื่องราวรองทุกข% งานประชาสัมพันธ% หนังสือถึงผูอํานวยการ รองเรียนดวยตนเอง
รองเรียนผ2านทางเว็บไซต% Line หรือช2องทางอื่น ๆ เช2น ผ2านสื่อ
* การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่องขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คํา
ชมเชย การสอบถาม หรือรองขอขอมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานไดแก2
๑. การแต2งตั้ง คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนและขอชมเชยระดับหน2วยงาน
๒. การรับขอรองเรียน
๓. การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการขอรองเรียน
๔. การรับและรวบรวมขอรองเรียนจากหน2วยงานต2าง ๆ
๕. การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนรายไตรมาส
๖. การกําหนดมาตรการปCองกันแกไขป?ญหาขอรองเรียน
๗. การนํามาตรการปCองกันแกไขป?ญหาขอรองเรียนไปปฏิบัติ
* การเจรจาตอรอง ไกลเกลี่ย ขั้นตน หมายถึง การที่ทีมเจรจาต2อรองฯ ของหน2วยงานเจรจาไกล2
เกลี่ยเฉพาะหนาก2อน เมื่อพบเหตุการณ%ที่มีแนวโนมที่จะฟCองรองหรือรองเรียน
* คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแต2งตั้งใหเปBน
ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน / ชมเชยของหน2วยงาน
* ระดับความรุนแรง แบงเปGน ๔ ระดับ

-๓ระดับ
๑

ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ

๒

ขอรองเรียน
เรื่องเล็ก

๓

ขอรองเรียน
เรื่องใหญ2

๔

การฟCองรอง

นิยาม

เวลาในการ
ตอบสนอง
ผูรองเรียนไม2ไดรับความเดือดรอน แต2ติด ไม2เกิน ๕ วัน
ต2อมาเพื่อใหขอเสนอแนะ/ใหขอคิดเห็น/ ทําการ
ชมเชยในการใหบริการ
-การรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ไม2เกิน ๑๕ วัน
ใหบริการของเจาหนาที่ในหน2วยงาน
ทําการ
-การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการ
-ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนมีการ
ไม2เกิน ๓๐ วัน
โตแยงเกิดขึ้นไม2สามารถแกไขไดโดย
ทําการ
หน2วยงานเดียวตองอาศัยทีมไกล2เกลี่ยและ
อํานาจคณะกรรมการบริหารในการแกไข
-เรื่องที่สรางความเสื่อมเสียต2อชื่อเสียของ
รพ.
ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนและ
ไม2เกิน ๖๐ วัน
รองเรียนต2อสื่อมวลชน หรือผูบังคับบัญชา ทําการ
ระดับจังหวัดหรือมีการฟCองรองเกิดขึ้น

ผูรับผิดชอบ
หน2วยงาน

หน2วยงาน

-ทีมไกล2เกลี่ย
-คณะกรรมการ
บริหาร รพ.

-ทีมไกล2เกลี่ย
-คณะกรรมการ
บริหาร รพ.
-หน2วยงานระดับสูง
ขึ้นไปเช2น สสจ.

นโยบายปฏิบัติ
๑. จัดตั้งคณะกรรมการรับขอรองเรียน รองทุกข% มีหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน ฟCองรอง บริหาร
จัดการขอรองเรียน รวมถึงการใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริง
เบื้องตน และจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหการปรับปรุงเชิงระบบต2อไป
๒. จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล2เกลี่ย โดยมีหนาที่กําหนดนโยบายในการเจรจาไกล2เกลี่ยดวย
สันติวิธี กํากับ ติดตามประเมินผล รวมทั้งไกล2เกลี่ยกรณีพิพาท/ขอขัดแยง ที่เกิดขึ้นในหน2วยงาน
๓. กําหนดใหมีช2องทางการรับเรื่องรองเรียน ไดแก2

-๔- ตูรับเรื่องราวรองเรียน / ขอคิดเห็น
- รองเรียนผ2านทางจดหมายถึงผูเกี่ยวของ
- รองเรียนดวยตนเอง กรณีไม2มีหนังสือรองเรียน ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนพรอมชื่อ
นามสกุล ลงลายมือชื่อ พรอมที่อยู2 เบอร%โทรศัพท%ที่สามารถติดต2อได
- รองเรียนทางโทรศัพท% ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอมที่อยู2 เบอร%โทรศัพท% ที่
สามารถติดต2อได
- รองเรียนผ2านทางอินเทอร%เน็ต เช2น เฟสบุhค อีเมลล% เว็บไซต% กระทูต2าง ๆ เปBนตน ใหผูดูแลระบบ
รวบรวมขอมูล
- รองเรียนทางสื่อ สิ่งพิมพ% สื่อมวลชน ใหรวบรวมขอมูล
๔. ใหทุกฝ`าย / งาน นํามาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการขอรองเรียน” ใชเปBนแนวทาง
ในการปฏิบัติ ควบคุม กํากับ ติดตาม ในหน2วยงาน

-๕บทที่ ๓ ระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนาดวง
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
๑.๑ กําหนดสถานที่จัดตั้งศูนย% / จุดรับขอรองเรียนของหน2วยงาน
๑.๒ กําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหน2วยงาน
๑.๓ พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอ
รองเรียนของหน2วยงาน
๑.๔ ออก/แจงคําสั่งแต2งตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหน2วยงานพรอมทั้งแจงให
บุคลากรภายในหน2วยหน2วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนของหน2วยงาน
๒) การับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ในแต2ละวัน เจาหนาที่ตองดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังศูนย%ฯ จาก
ช2องทางต2าง ๆ ดังนี้
- โทรศัพท%
- รองเรียนกับเจาหนาที่
- หนังสือ / จดหมาย
- เว็บไซต% ของโรงพยาบาลนาดวง
- อื่น ๆ เช2น กล2องแสดงความคิดเห็น
๓)การบันทึกขอรองเรียน
เจาหนาที่ฯ
a. ทุกช2องทางที่มีการรองเรียน
เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอร%มบันทึกขอ
รองเรียน แบบฟอร%ม Complaint Form
b. การกรอกแบบฟอร%มบันทึกขอรองเรียน แบบฟอร%ม Complaint Form ควรถามชื่อ-สกุล
หมายเลขโทรศัพท%ติดต2อกลับของผูรองเรียนเพื่อเปBนหลักฐานยืนยันและปCองกันการกลั่น
แกลง รวมทั้งเปBนประโยชน%ในการแจงขอมูลการดําเนินกาแกไข/ปรับปรุงกลับแก2ผูรองเรียน
๔) การวิเคราะห%ระดับขอรองเรียน
๑. โรงพยาบาลนาดวง จัดตั้งศูนย%จัดการขอรองเรียนโดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เบอร%
โทรศัพท% / E-mail
๕) ระยะเวลาการแกไขป?ญหาการรองเรียนของผูรับบริการภายในกําหนดดังนี้
a. ภายในเวลา 10 วันทําการ
ไดแก2เรื่องรองเรียนที่มีขอมูลครบถวน สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงจากฐานขอมูลของ รพ.ได

-๖๕.๒ ภายในเวลา ๓๐ วัน ทําการ
ไดแก2 เรื่องรองเรียนที่มีขอมูลไม2ครบถวน สามารถรวบรวมขอเท็จจริงโดยไม2ตองทําหลักฐาน
เพิ่มเติม
๕.๓ ภายในเวลา ๖๐ วันทําการ
ไดแก2 เรื่องรองเรียนที่มีขอมูลไม2ครบถวน ตองสืบหาขอเท็จจริง
๕.๔ ภายใน ๗ วันทําการ
ไดแก2การรองเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบพัสดุภาครัฐ กระทรวงการคลัง พ.ศ.
๒๕๖๐
๖) การนับระยะเวลา ใหเริ่มนับตั้งแต2วันที่ปรากฏอยู2ในเขตขอมูล “วันที่รับ” ของระบบงานบริหารเรื่อง
รองเรียนของแต2ละหน2วยงาน
๗) การกําหนดว2า เรื่องรองเรียนใด จะเขาอยู2กลุ2มใดของเกณฑ%ระยะเวลาการแกไขป?ญหาการรองเรียน
ของผูรับบริการนั้นใหหน2วยงานที่ดําเนินการเปBนผูระบุกลุ2มลงในหนา
“บันทึกขอมูลการรับเรื่อง
รองเรียน” ของระบบงานบริหารเรื่องรองเรียน นอกจากนี้เห็นสมควรใหมีการจัดลําดับชั้นความสําคัญ
ของเรื่องรองเรียนโดยกําหนดประเภทของเรื่องรองเรียนที่ตองดําเนินการอย2างเร2งด2วนดังนี้
๗.๑ เรื่องรองเรียนที่มีผลกระทบต2อประชาชนในวงกวางในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งมีผลต2อสุขภาพ
และอาจเปBนอันตรายถึงชีวิต
๗.๒ เรื่องรองเรียนที่ก2อใหเกิดความเขาใจผิดและทําใหเกิดความไม2ปลอดภัย
๗.๓ เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เปBนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ขอใหผูรับเรื่อง/ผูดําเนินการเสนอเรื่องและดําเนินการใหเปBนไปตามเกณฑ%ระยะเวลาการแกไข
ป?ญหาการรองเรียนของแต2ละกลุ2มดวย

บทที่ ๔
การรับเรื่องรองเรียน
๑. ประเด็นที่สามารถรับรองเรียน
เมื่อผูรับบริการประสบป?ญหาเกี่ยวกับการใชบริการ ประเด็นที่สามารถรองเรียนไดแก2
- ไดรับอันตรายจากการรับบริการ หรือใชยา ทั้งที่ไดปฏิบัติตามวิธีใช คําแนะนําหรือขอควรระวัง
ตามที่ฉลากระบุแลว
- เครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ%ที่จําเปBนประจําสถานนพยาบาลไม2เปBนไปตามที่กําหนด
- ค2าใชจ2ายทางดานการรักษาพยาบาลไม2เปBนธรรม
- การรักษาไม2ไดมาตรฐาน
- กระทําผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม
- ไม2ไดรับความสะดวกในการรับบริการ

-๗- ไม2ไดรับการบริการที่ดี หรือ ไม2ตรงกับความเจ็บป`วย หรือความตองการ
- พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่และหน2วยงานภายในหน2วยงานราชการ
๒. การรองเรียน กรณีการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว2าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑๐ ขอ ๒๒๐ ผูใดเห็นว2าหน2วยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปBนไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการที่กําหนดใน
กฎหมายว2าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
ความในกฎหมายว2าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิรองเรียนไปยังหน2วยงานของรัฐนั้น
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ% แลวแต2กรณีได.- ดังนี้
- การยื่นขอรองเรียนตามวรรคหนึ่ง ตองดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต2วันที่รูหรือควรรูว2าหน2วย
งานของรัฐนั้นมิไดปฏิบัติใหเปBนไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว2าดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว2าดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ขอ ๒๒๑ การรองเรียนตองทําเปBนหนังสือลงลายมือชื่อผูรองเรียน ในกรณีผูรองเรียนเปBนนิติบุคคล
ตองลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเปBนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล(ถามี)
หนังสือรองเรียนตามวรรคหนึ่ง ตองใชถอยคําสุภาพ และระบุขอเท็จจริงและเหตุผลอันเปBนเหตุแห2ง
การรองเรียนใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปดวย
ขอ ๒๒๒ ในกรณีที่หน2วยงานของรัฐไดรับเรื่องรอยเรียนตามขอ ๒๒๐ ใหหน2วยงานของรัฐพิจารณาขอ
รองเรียนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวแจงผลใหผูรองเรียนทราบโดยไม2ชักชา พรอมทั้งแจงใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ%ทราบดวย
ขอ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ%ไดรับเรื่องรองเรียนตามขอ ๒๒๐ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ%พิจารณาขอรองเรียนใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหดําเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แลวแจง
ผลใหผูรองเรียนและหน2วยงานของรัฐทราบดวย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ%ใหเปBนที่สุด
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ%อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมไดตามความจําเปBนเพื่อประโยชน%
ในการดําเนินการ
๓.ช2องทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส
(๑) โทรศัพท% ที่หมายเลข ๐๔๒-๘๘๗๐๙๔
(๒) รองเรียนกับเจาหนาที่ ณ ศูนย%รับเรื่องรองเรียน
(๓) หนังสือ / จดหมาย
(๔) เว็บบอร%ด ของศูนย%รับเรื่องรองเรียน
(๕) ตูแสดงความคิดเห็น

-๘๔. หลักเกณฑ@การพิจารณากลั่นกรองเรื่องรองเรียนเบื้องตน
๑. การรองเรียนที่มีขอมูลไม2ชัดเจน ไม2เพียงพอ หรือไม2สามารถหาแหล2งขอมูลเพิ่มเติมไดให
ยุติเรื่อง เก็บเปBนขอมูล และแจงผูรองเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดต2อผูรองเรียนได
๒. การรองเรียนที่เกิดจากความเขาใจผิดของผูรองเรียน หรือ เปBนเรื่องรองเรียนที่เจาหนาที่
ผูรับเรื่องรองเรียนสามารถใหขอมูล/ไกล2เกลี่ยได ใหยุติเรื่อง และเก็บเปBนขอมูล
๓. กรณีผูรองเรียนใหขอมูลที่มีเนื้อหาในเชิง “แนะนํา การเสนอแนะ” ไม2จัดว2าเปBนเรื่อง
รองเรียนที่ตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด (กลุ2มทาทาย) โดยใหพิจารณายุติเรื่อง

-๙-

ขั้นตอนการดําเนินงานแกไขปPญหาเรื่องรองเรียน / รองทุกข@
เรื องร้ องเรี ยน / ร้ องทุกข์
ช่องทาง
-บุคคล
-โทรศัพท์
-จดหมาย
-หนังสือ

1.ประสานทางโทรศัพท์

2.ประสานทางหนังสือราชการ
3.ลงพืนที (รพ.ทีเกียวข้ อง/ผู้ร้อง)
เพือตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาข้ อมูลเพิมเติม

ไกล่เกลีย/แก้ ไข
จัดการปั ญหา
ได้

ยุติเรื อง

แจ้ งผู้ร้องเรี ยน / ต้ นเรื อง

บันทึกข้ อมูล

ไม่ได้

คณะกรรมการพิจารณา
เรื องร้ องเรี ยน ดําเนินการ

ยุติเรื อง

แจ้ งผู้ร้องเรี ยน/ต้ นเรื อง

