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- ๑ - 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้บุคลากรผู้เก่ียวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องการการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้มารับบริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
ขอบเขต 
  

ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส โรงพยาบาล       
นายายอาม สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยผ่านช่องทางต่างๆดังน้ี 

 ๑. ไปรษณีย์ 

  - หนังสือร้องเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
 2. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร โรงพยาบาลนายายอาม  

     ** หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙๓491103-5 ต่อ 140 
     ** หมายเลขโทรสาร ๐๓๙491103-5 ต่อ ๑02 

 3. ร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ www.naya.go.th  และ facebook  
 4. เดินมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนายายอาม  
 5. สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
 
คําจํากดัความ 

 เรื่องร้องเรียน  หมายถึง คําร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกและ
ภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ทําให้เกิดความไม่พึง
พอใจ และแจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ 

 ข้อเสนอแนะ หมายถึง คํารอ้งเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือแนะนํา เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการ 
สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลนายายอาม 
 
 



- ๒ – 
 * ผู้ร้องเรียน  หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล 
 * ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย    
ตู้รับเร่ืองร้องเรียน ตู้แสดงความคิดเห็น งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงผู้อํานวยการ ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ Line หรือช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ผ่านสื่อ 
 * การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น         
คําชมเชย การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานได้แก่ 
 ๑. การแต่งต้ัง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยระดับหน่วยงาน 
 ๒. การรับข้อรอ้งเรียน 
 ๓. การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการขอ้ร้องเรียน 
 ๔. การรับและรวบรวมข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๕. การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนรายเดือน 
 ๖. การกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 ๗. การนํามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อรอ้งเรียนไปปฏิบัติ 
 * การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ขั้นต้น หมายถึง การที่ทีมเจรจาต่อรองฯ ของหน่วยงานเจรจาไกล่
เกลี่ยเฉพาะหน้าก่อน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องหรือร้องเรียน 
 * คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน / ชมเชยของหน่วยงาน 
 * แนวทางการจัดการเรื่องรอ้งเรียน 
 

 นิยาม 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รบัผดิชอบ 

๑ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเรียน
เร่ืองเล็ก 

- ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ติดต่อ
มาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชยใน
การให้บริการ 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
 

ไม่เกิน 1๕ วัน 
ทําการ 

หน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน
เร่ืองใหญ่ 

- ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนมีการโต้แย้ง
เกิดข้ึนไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
ต้องอาศัยทีมไกล่เกลี่ยและอํานาจ
คณะกรรมการบริหารในการแก้ไข 
- เรื่องท่ีสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียของ รพ. 

ไม่เกิน 15 วัน 
ทําการ 

- ทีมไกล่เกลี่ย 
- คณะกรรมการบริหาร รพ. 

3 การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียน
ต่อสื่อมวลชน หรือผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด
หรือมีการฟ้องร้องเกิดข้ึน 

ไม่เกิน 3๐ วัน 
ทําการ 

- ทีมไกล่เกลี่ย 
- คณะกรรมการบริหาร รพ. 
- หน่วยงานระดับสูงข้ึนไป 
เช่น สสจ. 
 



- 3 – 
ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลนายายอาม 

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การแตง่ตั้งผู้รบัผดิชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ๑.๑ กําหนดสถานที่จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อรอ้งเรียนของหน่วยงาน 
 ๑.๒ กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
     ๑ .๓ พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการ            

ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
      ๑.๔ ออก/แจ้งคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งให้

บุคลากรภายในหน่วยหน่วยงานทราบเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๒. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางตา่ง ๆ 
 เจ้าหน้าที่ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังศูนย์ฯ จากช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 

- โทรศัพท ์
- ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่  
- หนังสือ หรือจดหมาย 
- เว็บไซต์ ของโรงพยาบาลนายายอาม 
- อ่ืน ๆ เช่น กลอ่งแสดงความคิดเห็น 
-  
๓. การบนัทกึข้อร้องเรียน 

3.1 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อ
ร้องเรียน แบบฟอร์ม Complaint Form 

3.2  การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน แบบฟอร์ม Complaint Form ควรถามช่ือ-สกุล 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและป้องกันการกล่ัน
แกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมลูการดําเนินกาแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 

 
การรบัเรื่องร้องเรียน 

๑. ข้อร้องเรียนเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 
เมื่อผู้รับบริการประสบปัญหาเก่ียวกับการใช้บริการ ประเด็นที่ร้องเรียน ได้แก่ 

- ได้รับอันตรายจากการรับบริการ หรือใช้ยา ทั้งที่ได้ปฏิบัติตามวิธีใช้ คําแนะนําหรือข้อควรระวัง
ตามท่ีฉลากระบุแล้ว 

- เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานนพยาบาลไม่เป็นไปตามที่กําหนด 
- ค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลไม่เป็นธรรม 
- การรักษาไม่ได้มาตรฐาน 
- กระทําผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
- ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ 

 -    ไม่ได้รับการบริการที่ดี หรือ ไม่ตรงกับความเจ็บป่วย หรือความต้องการ 
 

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














