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โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

 

 

 



 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                              หนาที่   2   ของทั้งหมด  9       หนา 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 

รหัสเอกสาร SP-RM-002 

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 

ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี

 

 

ประวัติการแกไข/ทบทวนเอกสาร 

คร้ังท่ี วันท่ีแกไข/ 

ทบทวน 

เลขหนา รายละเอียดการแกไข/ทบทวน ผูแกไข/ทบทวน 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                              หนาที่   2   ของทั้งหมด  9       หนา 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 

รหัสเอกสาร SP-RM-002 

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 

ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี

  

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลมีการปฏิบัติงานสอดคลองกับเกณฑการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๒. เพื่อใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  / คํารองเรียนของผูรับบริการไดรับการตอบสนองท่ีท่ีรวดเร็ว

เหมาะสมและนําไปสูการปรับปรุงระบบงานใหดียิ่งข้ึน 

๓. เพื่อเปนแนวทางข้ันตนในการเจรจาตอรองไกลเกล่ีย ปองกันการฟองรอง 

๔. เพื่อสรางความตระหนักใหแกหนวยงานและเจาหนาท่ีไดใสใจและทบทวนขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึนซ้ําๆ 

๕. เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดมีการปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนและ

ดําเนินการจัดการขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

๖. เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการ

รองเรียนตาง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการดําเนนิงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๗. เพื่อสรางความเช่ือมั่นศรัทธาและความรวมมือของผูรับบริการ 

 

ขอบเขต 

 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจตอ

การบริการ หรือ แบบรายงานขอรองเรียนของผูรับบริการจาก ตูแสดงความคิดเห็น จาก Web Site ของหนวยงาน 

นํามาสูการวิเคราะหขอมูล นําสงใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอบสนอง/แกไขขอรองเรียน และนําเขาสูการทบทวนใน

คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                              หนาที่   3   ของทั้งหมด    9    หนา 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 

รหัสเอกสาร SP-RM-002 

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 

ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี

 

คําจํากัดความ 

• เร่ืองรองเรียน  หมายถึง คํารองเรียนจากผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ท้ังบุคลากรภายนอกและภายใน

หนวยงาน ท่ีไมไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และ

แจงขอใหตรวจสอบ แกไข หรือปรับเปล่ียนการดําเนินการ 

• ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หมายถึง คํารองเพื่อแจงใหทราบ หรือแนะนํา เพื่อการปรับปรุงระบบการ

บริการ ส่ิงแวดลอม และอื่น ๆ ของโรงพยาบาล  

• ผูรองเรียน  หมายถึง ผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป องคกรภาครัฐ เอกชน ผูมีสวนไดสวน

เสีย ตลอดจนผูมาติดตอ ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน / การให

ขอเสนอแนะ/ การใหขอคิดเห็น / การชมเชย / การสอบถาม หรือรองขอขอมูล 

• ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน หมายถึง ชองทางท่ีรับเรื่องรองเรียนได ประกอบดวยตูรับเรื่องรองเรียน 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข งานประชาสัมพันธ หนงัสือถึงผูอํานวยการ รองเรียนดวยตนเอง  รองเรยีน

ทางโทรศัพท  รองเรียนผานทางเว็บไซต Line หรือชองทางอื่น ๆ เชน ผานส่ือ ส่ิงพิมพ  ศูนยดํารง

ธรรมกระทรวง 

การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่องขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย การสอบถาม 

หรือรองขอขอมูล โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานไดแก 

 ๑. การแตงต้ัง คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนและขอชมเชยระดับหนวยงาน 

 ๒. การรับขอรองเรียน 

 ๓. การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการขอรองเรียน 

 ๔. การรับและรวบรวมขอรองเรียนจากหนวยงานตาง ๆ 

 ๕. การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนรายไตรมาส 

 ๖. การกําหนดมาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ๗. การนํามาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียนไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 



 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                              หนาที่   4   ของทั้งหมด    9     หนา 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 

รหัสเอกสาร SP-RM-001 

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 

ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี
 

• การเจรจาตอรอง ไกลเกลี่ย ข้ันตน หมายถึง การท่ีทีมเจรจาตอรองฯ ของหนวยงานเจรจาไกลเกล่ีย

เฉพาะหนากอน เมื่อพบเหตุการณท่ีมีแนวโนมท่ีจะฟองรองหรือรองเรียน 

• คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปน

ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน / ชมเชยของหนวยงาน 
   

คุณลักษณะบุคลากรท่ีจัดการขอรองเรียน  : ควรความรูในการจัดการขอรองเรียน มีความคิดดี คิดบวก มีมนุษย

สัมพันธดี วาจาสุภาพ มีไหวพริบดี แกไขปญหาเฉพาะหนาได ยิมแยม แจมใสเสมอ มีความอดทน ควบคุมอารมณได

ดี มีความกระตือรือรน ใสใจในการแกไขปญหา มีความจริงใจ มีสุขภาพรางกายทีสมบูรณ แข็งแรง 

การจัดการขอรองเรียนทีดี : ตองแสดงความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ พยายามทีจะชวยผูปวยหาทางออก ไมละเลยตอ

ปญหาทีเกิดข้ึน ใชคําพูดท่ีดี แสดงการตอบโตกับผูรบับริการทังวาจา และทาทาง อยานิงเฉย ตองใจเย็นทีจะรับฟง 

และแกปญหา ใหตังใจฟง ขณะผูรับบริการรองเรียน ตองประเมินสถานการณ อยาดวนสรุปปญหาถาเราสามารถ

ปรับปรุง อะไรไดก็ลงมือทํ าเลยใหการชวยเหลืออยางเต็มทีไมละเลยตอสิงทีเกิดข้ึน 
 

คณะกรรมการทีมไกลเกล่ียระดับโรงพยาบาลมีรายช่ือดังนี้   

1.นพ.สมชาติ   สุจริตรังษี             ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล                   ประธานกรรมการ 

2.แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศิลา       ตําแหนง นายแพทย ชํานาญการ    กรรมการ  

3.ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ  ตําแหนง ทันตแพทย ชํานาญการพิเศษ              กรรมการ 

4.นางคันธารัตน   สุนทรประทุม      ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ พิเศษ      กรรมการ 

5.นายวีระยุทธ   ขุนพล                ตําแหแนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ     กรรมการ 

6.นางพิมพนภา  แซโซว              ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                กรรมการและเลขา 

7.นางจารุณี   เอกผล     ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ              กรรมการและผูชวยเลขา 

บทบาทหนาท่ี คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนและทีมไกลเกล่ีย 

1. รับขอรองเรียน/รองทุกขทุกชองทางและนํามาวางแผนพิจารณาเพื่อนํามาวางแผนการดําเนินงานรวมกันกับ

คณะกรรมการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2. เปนตัวแทนประนีประนอม ไกลเกล่ียเพื่อลดปญหาและขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

3. พิจารณามอบหมายทีม/ผูท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการความขัดแยงหรือขอรองเรียนนัน้ๆแตละกรณี 

4. จัดการความขัดแยง โดยการเจรจาไกลเกล่ีย ใหการชวยเหลือ/ใหขอมูลท่ีถูกตองเพื่อใหเกิดความเขาใจและ

พึงพอใจของทุกฝาย 



                                     

5.  สรุปรวบรวมขอมูล การจัดการความขัดแยงของโรงพยาบาลใหคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบ 

6. รายงานความขัดแยงใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบ เพื่อวิเคราะหความขัดแยง/ขอรองเรยีนใน

ภาพรวมแลหรือขอรองเรียนท่ีเปนปญหา ของโรงพยาบาล 

7. รวบรวมขอรองเรียน ผลการไกลเกล่ีย ลงระบบ HRMS  และทะเบียนความเส่ียงเพื่อติดตาม 

การรับเร่ืองรองเรียน 

1. ชองทางรับเรืองรองเรีย.น  ไดแก - ตูรับเรื่องราวรองเรียน/ ขอคิดเห็น,รองเรียนทางส่ือ ส่ิงพิมพ ส่ือมวลชน, 

แบบประเมินความพึงพอใจ     - รองเรียนผานทางจดหมายถึงผูเกี่ยวของ 

1.1 รองเรียนดวยตนเอง กรณีไมมีหนังสือรองเรียน ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนพรอมช่ือ 

นามสกุล ลงลายมือช่ือ พรอมท่ีอยู เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

1.2 รองเรียนทางโทรศัพท ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอมท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท่ีสามารถ

ติดตอได 

1.3 รองเรียนผานทางอินเทอรเน็ต เชน เฟสบุค อีเมลล เว็บไซต กระทูตาง ๆ เปนตน ใหผูดูแลระบบ

รวบรวมขอมูล 

2. การนับระยะเวลา ใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ีปรากฏอยูในเขตขอมูล “วันท่ีรับ” ของระบบงานบริหารเรื่องรองเรียนของ

แตละหนวยงาน 

3.จัดลําดับช้ันความสําคัญของเรื่องรองเรียนโดยกาํหนดประเภทของเรื่องรองเรียนท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวนดังนี ้

• เรื่องรองเรียนท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งมีผลตอสุขภาพ

และอาจเปนอันตรายถึงชีวิต 

• เรื่องรองเรียนท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดและทําใหเกิดความไมปลอดภัย 

• เรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

• ท้ังนี้ขอใหผูรับเรื่อง/ผูดําเนินการเสนอเรื่องและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑระยะเวลาการแกไข 

4 ปญหาการรองเรียนของแตละกลุมดวย 
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ระดับของเรื่องรองเรียน 

 

 

 

ระดับ นิยาม เวลาตอบกลับ ผูรับผิดชอบ 

1.  โอกาสเกิด ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตเกิดจากเจาหนาท่ีคนหา /

คนพบเหตุการณและปรับปรุง 

ไมเกิน 1 วัน 

ทําการ 

หนวยงาน 

2.  ขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 

ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอนแตติดตอมาเพ่ือให

ขอเสนอแนะ/ใหขอคิดเห็น/ชมเชยในการใหบริการ 

ไมเกิน 1 วัน 

ทําการ 

หนวยงาน 

3.  ขอรองเรียน

เรื่องเล็ก 

-การรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน 

-การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 

ไมเกิน 1 วัน 

ทําการ 

หนวยงาน 

 

4.  ขอรองเรียน

เรื่องใหญ 

-ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนมีการโตแยงเกิดข้ึน 

- การรองเรียนคุณภาพการบริการของหนวยงาน  

- พฤติกรรมบริการของเจาหนาที  

-เกี่ยวกับความผิดวินัยรายแรงของเจาหนาทีโรงพยาบาล 

-เรื่องท่ีสรางความเสื่อมเสียตอชื่อเสียของ รพ. ความไมโปรงใส

ของการจัดซือจัดจาง  

การรองเรียนผานสือสงัคมออนไลน ไดแก Faceook , E mail 

,Website, กระทูตางๆ เปนตน 

ไมเกิน 5 วัน 

ทําการ 

หนวยงาน 

-ทีมไกลเกลี่ย 

-คณะกรรมการบริหาร 

รพ 

.(หนวยงานเไมสามารถ

แกไขได) 

5.  การฟองรอง ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน 

และรองเรียนตอสื่อมวลชนหรือผูบังคับบัญชาระดับจงัหวัดหรือมี

การฟองรองเกิดข้ึนการเรียกรองใหโรงพยาบาลชดเชยคาเสียหาย

จากการใหบริการที ผิดพลาด (ม. 41) 

ไมเกิน 5 วัน 

ทําการ 

-ทีมไกลเกลี่ย 

-คณะกรรมการบริหาร 

รพ. 

-หนวยงานระดับสูงข้ึน

ไปเชน สสจ. 



 

 

4. นโยบายปฏิบัติ 

4.1 จัดต้ังคณะกรรมการรับขอรองเรียน รองทุกข มีหนาท่ีรับเรื่องราวรองเรียน ฟองรอง บริหาร 

4.2 ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงเบ้ืองตน จัดการขอรองเรียน รวมถึงการใหคําปรึกษา แนะนาํ  

4.3 ประสานงาน และจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหการปรับปรุงเชิงระบบตอไป 

4.4 จัดต้ังคณะกรรมการเจรจาไกลเกล่ีย โดยมีหนาท่ีกําหนดนโยบายในการเจรจาไกลเกล่ียดวยสันติวิธี  

4.5 ติดตามกํากับประเมินผล รวมท้ังไกลเกล่ียกรณีพิพาท/ขอขัดแยง ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 

4.6 .ใหทุกหนวยบริการนํามาตรฐานเชิงนโยบายเรื่อง“การบริหารจัดการขอรองเรียน”ใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ ควบคุม กํากับ ติดตาม ในหนวยงาน 

4.7 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดขอรองเรียน 

4.7.1 การแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน/จัดต้ังศูนย รับเรื่องรองเรียน 

4.7.2 กําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

4.7.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสมเพื่อกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอ

รองเรียนของหนวยงาน 

4.7.4 หัวหนางานการับและตรวจสอบขอรองเรียนจากทุกชองทางตาง ๆในแตละวัน  

• เจาหนาท่ีรับเรื่องตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนแบบฟอรม 

Complaint Form ตองมีช่ือ-สกุลหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับของผูรองเรียนเพื่อเปน

หลักฐานยืนยันและปองกันการกล่ันแกลงเปนประโยชนในการแจงขอมูลการดําเนินกา

แกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน 

• การนับระยะเวลาใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ีปรากฏอยูในขอมูล“วันท่ีรับ”ของระบบงานบริหาร

เรื่องรองเรียนของแตละหนวยงาน 

• เรื่องท่ีสามารถรับรองเรียนประเด็นท่ีสามารถรองเรียนไดแกปญหาเกี่ยวกับการใชบริการ/

ไดรับอันตรายจากการรับบริการ/ใชยา/เครื่องมือ/คาใชจาย/ไมเปนธรรม/กระทําผิด

จรรยาบรรณและจริยธรรม/การรักษาไมไดมาตรฐาน 

4.7.5 การวิเคราะหขอรองเรียนและการประเมินความรนุแรงของขอรองเรียนจัดลําดับช้ัน

ความสําคัญของเรื่องรองเรียนตาม หลักเกณฑการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองรองเรียนเบื้องตน  

4.7.5..1 การรองเรียนท่ีมีขอมูลไมชัดเจน ไมเพียงพอ หรอืไมสามารถหาแหลงขอมูลเพิ่มเติมได

ใหยุติเรื่องและแจงผูรองเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดตอผูรองเรียนได 
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4.7.5..2 การรองเรียนท่ีเกิดจากความเขาใจผิดของผูรองเรียนหรือเปนเรื่องรองเรียนท่ีเจาหนาท่ี

ผูรับเรื่องรองเรียนสามารถใหขอมูล/ไกลเกล่ียได ใหยุติเรื่อง  

4.7.5..3 กรณีผูรองเรียนใหขอมูลท่ีมีเนื้อหาในเชิง “แนะนาํ การเสนอแนะ” ไมจัดวาเปนเรื่อง

รองเรียนการรองเรียนท่ีมีขอมูลไมชัดเจนไมเพียงพอหรือไมสามารถหาแหลงขอมูล

เพิ่มเติมไดใหยุติเรื่องละแจงผูรองเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดตอผูรองเรียนได 

4.7.5..4 ขอรองเรียนผานทางโทรศัพท E mail อยาดวนสรุปใดๆ ควรมาหาขอมูลเพิ่มเติมกอน

และแจงกลับ ไมเกิน  5 วัน  

4.7.5..5 จัดจัดลําดับช้ันความสําคัญของเรื่องรองเรียนโดยกําหนดประเภทของเรื่องรองเรียนท่ี

ตองดําเนินการอยางเรงดวนดังนี ้

4.7.5..5.1 เรื่องรองเรียนท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางในเรื่องของความ

ปลอดภัยซึ่งมีผลตอสุขภาพและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต 

4.7.5..5.2 เรื่องรองเรียนท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดและทําใหเกิดความไมปลอดภัย 

4.7.5..5.3 เรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

4.7.6 ตอบสนองขอรองเรียนและการจัดการรองเรียนของผูรับบริการภายในกําหนดกรณีท่ีเปนเหตุการณท่ี 

รุนแรง มีแนวโนมท่ีจะฟองรองใหหัวหนางานประสานไปทีมไกลเกล่ีย ใหมาดําเนินการเจรจาเพื่อยุติ

ขอขัดแยงและลดการฟองรองและแจงใหและผูบริหารระดับสูงและผูรับบริการทราบ 

 4.8 บันทึกรายงานเขาสูระบบการบริหารความเส่ียง 

5.การจัดระบบใหบริการเพื่อลดปญหาขอรองเรียน 

a. การจัดการเพื่อลดปญหาขอรองเรียน อยูในระบบบริหารความเส่ียงการปองกันเหตุขอรองเรียน   

ขอรองเรียนแลวจะอยูในแนวทางการจัดการความเส่ียงเชิงรับ ตาม Flow chart โรงพยาบาลมีทีม

ไกลเกล่ียเพื่อจัดการไกลเกล่ียเมื่อเกิดขอรองเรียนอยูในแนวทางการปองกันความเส่ียง และการ

คนหาความเส่ียงเชิงรุก การจัดการเมื่อเกิดปญหา 

b. วางระบบการใชเคร ืองมือส่ือสารของบุคลากร ตามแนวทางการปฏิบัติเรื่องการใชเครื่องมือส่ือสาร

ของบุคลากรโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

c. วางระบบแนวทางปฏิบัติของบุคลากรโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

d. จัดประชุมช้ีแจงใหบุคลากรในสังกัดรับทาบ     
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6.แนวทางการลงโทษเจาหนาท่ีท่ีกระทําผิดตามระดับความรุนแรงโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ม.๙๖-ม.๕๗) ไดกําหนดโทษดังตอไปนี้  

 6.1 ความผิดไมรายแรง  

6.1.1   ภาคทัณฑ กรณีกระทําผิดเล็นอย และทําเปนหนังสือวากลาวตักเตือนตามแบบบันทึกท่ี

กําหนดมีผลในวันท่ีส่ัง 

  6.1.2    ตัดเงินเดือน ในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือน เปนเวลา ๑ เดือน ๒ เดือน

หรือ ๓ เดือน มีผลในเดือนท่ีส่ัง 

  6.1.3 ลดเงินเดือน ในครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ 

 6.2 ความผิดท่ีรายแรง  

  6.2.1 ปลดออก   มีผลตามระเบียบ กพ.กําหนดตามมาตรา ๑๐๗ 

  6.2.2 ไลออก 

ความผิดรายแรงโดยไมตองสืบพยาน 

1.ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอคราวเดียวกันมากกวา 15 วัน 

2.มีความผิดทางอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือหนักกวายกเวนโทษความผิดท่ีทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

3.ทําความผิดรายแรงและไดสารภาพผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบรหิารจัดการเรื่องรองเรียน 

รหัสเอกสาร SP-RM-002 

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 

ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี

 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                              หนาที่   8   ของทั้งหมด    9    หนา 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 



แนวทางปฏิบัติของบุคลากรโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 

1.ขอความรวมมือไมเลนหรือใชโทรศัพทพูดคุยเรื่องสวนตัวขณะปฏิบัติงานโดยเฉพาะขณะใหบริการผูปวย 

จะเลนหรือใชโทรศัพทไดเวลาพักเทานั้น ใหเจาหนาท่ีปดเสียงหรือใชระบบส่ัน หากมีธุระเรงดวนใหโทรศัพท

เขามายังเบอรโทรศัพทของหนวยบริการ 

 2.ขอความรวมมือไมใชคอมพิวเตอรเลนหรือกระทําการอยางใดๆอันเปนเรื่องสวนตัวในระหวางปฏบัิติงาน 

3.หนวยบริการตองมีแนวทางคัดกรองผูปวยตามความรุนแรงท้ังทางดานรางกายและอารมณ 

4.บุคลากรตองบริการดวยความไมตรี  พูดจาไพเราะ ไมพูดหวน ดุ หรือแสดงสีหนา ทาทาง หรืออารมณท่ี

ไมดีกับผูปวยหรือผูเขารับบริการ 

5.มีปายอธิบายข้ันตอนการรักษาปายท่ีอธิบายความหมายหรือคําจํากัดความวา.”ฉุกเฉิน” 

และปายแสดงใหผูปวยหรือผูเขารับบริการทราบหากเกิดเหตุฉุกเฉินใหติดตอเจาหนาท่ีไดทันที 

6.เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือบุคลาการอยูในระหวางปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพออุบัติเหตุหรือเหตุใดๆใหมี

บุคลากร 1 ทาน ทําความเขาใจกับผูปวย หร ือผ ูเขารับบริการท่ีรอตรวจอยู 

7.เมื่อผูปวยหรือผูรับบริการเกิดขอสงสัย ซักถาม ตอวา ใหบุคลากร ทําความเขาใจโดยอธิบาย หลักการ

เหตุผล ข้ันตอนหรือวิธีการรักษาใหผูรับบริการเขาใจอยาถูกตอง  

8.หามบุคลากรโตตอบผานทางส่ือ ออนไลด หรือทางอื่น ๆ ใดกับผูปวย หรือผูรับบริการหรือบุคลากร

ภายนอกท้ังในนามสวนตัวและหนวยบริการ 

9.การพักรับประทานอาหารตองพลัดเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากรเพื่อใหมีบุคลากรรอรับหรือใหบริการผูปวย

หรือผูรับบริการอยางตอเนื่อง ตลอด 24 ช่ัวโมง เชน หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตึกผูปวยใน  ฯลฯ 

10.ใหหนวยบริการทุกหนวยบริการมีบุคลากรรับผิดชอบตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูรับบริการ 

11.หามบุคลากรถายรูปและเผยแพรรูปของหนวยบริการท่ีอาจจะติดภาพผูปวยหรือผูรับบริการกอนไดรับ

อนุญาตหากพบเห็นจะมีการตักเตือนและใหทํารายงานช้ีแจงเหตุผลกรณีดังกลาว 

12.ใหทุกหนวยงานรายงานตาม Flow chart ของการบรหิารความเส่ียง 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ข้ันตอนการดําเนินงานแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน / รองทุกข 

 
                                                       

รหัสเอกสาร SP-RM-002 ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี
 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                              หนาที่   9   ของทั้งหมด    9    หนา 

เร่ืองร้องเรียน / ร้องทกุข์ 
ช่องทาง 

-บคุคล 

1.แจ้งระเบียบกฎหมาย แนวทาง

ปฏิบตัริาชการและวนิยัอ่ืนๆ 



 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขอปฏิบัติเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลดของบคุลากรโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

1.หามสง Email ขายของ หรือ ฝากรานใน  Facebook, IG  (ถือ เปน สแปม  จะมีความผิดพ.ร.บ.คอมพถูกปรับ 

200,000 บาท) 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 

รหัสเอกสาร SP-RM-002 

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 

ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี

 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                              หนาที่   9   ของทั้งหมด    9    หนา 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 

รหัสเอกสาร SP-RM-002 

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 

ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี

1.ทีม RM &ทีมไกลเ่กล่ีย  

  

สอบข้อเท็จจริงและหา

ข้อมลูเพิ่มเติม 
 

ไมมี่มลู มีมลู 

ยตุเิร่ือง 

รวมรวมหลกัฐาน/พยาน พจิารณา 

แจ้งผู้ ร้องเรียน / 

ต้นเร่ือง ไมมี่มลู 

ยตุไิมไ่ด้ บันทึกรายงาน

เสนอผอ.และ 

เขาสูระบบHRMS 
 

ประชุมลง

มติ 

ตัง้คณะกรรมการ ( > -3 คน) 

 

1แยกประเภทเร่ืองร้องเรียนตามความสําคญั 
2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อร้องเรียนและผู้

ติดต่อกลบัเพื่อหาข้อมลูเพิ่ม 
3.แจ้งการรับข้อมลูกลบั 

 
 
 

รับสารภาพ ไมรั่บ/รับบางสว่น 

แจ้งผู้ถกูกลา่วหารับทราบ

และชีแ้จง 

พจิารณาลงโทษ 

มีมลู 

แจ้งผู้ถกูกลา่วหารับทราบ

และให้โอกาสชีแ้จงชีแ้จง 



2.หาม กด Share ถือเปนการเผยแพร หากขอมูลท่ีแชรมีผลกระทบตอผูอื่น อาจเขาขายความผิดตาม พ.ร.บ.

คอมพฯ โดยเฉพาะท่ีกระทบตอบุคคลท่ี 3 

3.ระมัดระวงั โพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ตองปดบังใบหนา ยกเวนเมื่อเปนการเชิดชู ช่ืนชม อยางใหเกียรติ  

4.การใหขอมูลเกี่ยวกับผูเสียชีวิต ตองไมทําใหเกิดความเส่ือมเสียเช่ือเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ญาติสามารถ

ฟองรองไดตามกฎหมาย 

5.ไมโพสตดาวาผูอื่น หรือถูกตัดตอ ผูถูกกลาวหา กฏหมายอาญาเอาผิดผูโพสตได และมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับ

ไมเกิน 200,000 บาท 

6.หามเปดเผยขอมูลสุขภาพของบุคคลเปนความลับสวนบุคคล ท่ีจะทําใหบุคคลนั้นเสียหาย จะ ผิด มาตรา 7  แห ง 

พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

7.หามเผยความลับ ของพนักงานผูมีหนาท่ีประกอบอาชีพทางการแพทยท่ีนาจะเกิดความเส่ียหาย จะผิดกฎหมาย

อาญา มาตรา 323  จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

8.หานําเขา - สงตอ ขอมูลท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอผูอื่น  (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14 )จําคุก ไม

เกิน 5 ป ปรับไมเกิน 1 แสน บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

9. ไมเผยแพรภาพ  ตัดตอ ดัดแปลง ท่ีเปนภาพคนอื่นท่ีจะทําใหคนนั้นเสียช่ือเสียงโดนดูถูก เกลียดชัง ไดรับความอับ

อาย (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 16 )จําคุก ไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน  6 หมื่น  บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

10.การใชส่ือออนไลดใหเจาหนาท่ีดานสุขภาพพึงวางตัวอยางเหมาะสม เชน ไมใชคําไมสุภาพ  หรือไมเหมาะกับ

กาลเทศะ ภาพ ด่ืมสุรา  ภาพท่ีสอไปทางลามกอนาจาร อุจาดหวาดเส่ียว หรือรุนแรง ฯลฯ รวมถึง การบน การ

ระบายอารมณ หรืการนินทา บนส่ือสังคมออนไลดเพราะจะสงผลตอความนาเช่ือถือและความเปนวิชาชีพ

ท้ังในขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือนอกเวลาปฏิบัติหนาท่ี 

 11.เจาหนาท่ีพึงระวังอยางยิ่งในการเผยแพรภาพพรอมเนื้อหาในขณะปฏิบัติหนาท่ีเชนการเผยแพรภาพถานในหอ

ผูปวย หองคลอด หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ฯลฯ ขณะท่ีมีการดูแลหรือทําหัตถการหรือ มีขัอมูลผูปวยอยูในภาพดังกลาว 
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ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 
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วันที่ออกเอกสารครั้งแรก     25  พฤษภาคม  2558 

ปรับปรุงครั้งที่ 2                17  เมษายน  2562 

ทีม  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  



12..ใหแตละจุดบริการติด ประกาศดังภาพขางลางนี้ทุกจุดบริการในบริเวณท่ีเห็นไดชัดเจน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทํา  ทพญ.มนัสนันท   ต้ังวงศถาวรกิจ ผูทบทวน แพทยหญิงพชรภัทร  ธงศลิา        ผูอนุมัติ  นพ.สมชาติ   สุจริตรังษ ี



 
 



 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

 

กฎ ก.พ.วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการทางวินัยและการส่ังลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามมติ

ก.พ.ตามมาตรา 9 พ.ศ.2554 
 

ระเบียบ ก.ร.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการลงโทษและการดําเนินการทางวินัยของขาราชการรัฐสภาสามัญพ.ศ. 

๒๕๔๐ 
 

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย.๒๕๕๓.คูมือการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน. 
 

สํานักงานตรวจราชการและเรื่องรองทุกข สป.๒๕๕๒.คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอรองเรียน/รองทุกข. 

 

 

 

 
 




