
คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนคุณภาพการบริการ 
โรงพยาบาลนครนายก 

 
1.วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือให้ความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองท่ีเหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น 
 1.2 เพ่ือเพ่ิมความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม  
 1.3 เพ่ือเป็นแนวทางข้ันตอนในการเจรจา ไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง  

2. ขอบเขต 
 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความติดเห็นของผู้รับบริการ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
บริการ หรือแบบรายงานข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและจากสื่อออนไลน์ น ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูล น าส่งให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตอบสนองแก้ไขข้อร้องเรียน และน าเข้าสู่การทบทวนในคณะกรรมการด้านการข่าวและ
ภาพลักษณ์องค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 ข้อร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกหน่วยและ
ภายใน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้งขอให้
ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 
 3.2 ข้อเสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือแนะน า เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการ
สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล  
 3.3 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการประชาชนทั่งไป,องค์กรภาครัฐ,ภาคเอกชน,ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ติดต่อมายังโรงพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์คลอบคลุมการร้องเรียน/
การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การสอบถาม หรืร้องขอข้อมูล  
 3.4 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ/ส่งเรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย ตู้
รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงผู้อ านวยการโรรงพยาบาล ร้องเรียน
ด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านทาง Web site และช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ผ่านสื่อ 
 3.5 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดแห็น/ค า
ชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
 3.6 การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ขั้นต้น หมายถึง  การที่ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย ของหน่วยงาน เจรจาไกล่
เกลี่ยเฉพาะหน้าก่อน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องหรือร้องเรียน  

1.7 ระดับความรุนแรงและการตอบสนองข้อร้องเรียน 
ใช้เกณฑ์เดียวกับการแบ่งระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงทั่วไป ของสรพ. ประกอบด้วย  

ระดับความรุนแรงของค าร้องเรียน /การชดเชย และ ผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร  



           
 

ค าร้องเรียน/การชดเชย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

มีการร้องเรียนด้วย
วาจาซึ่งเจรจายุติได้ 
 

มีค าร้องเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
ไม่เก่ียวข้องกับการ
ดูแลทางคลินิก
โดยตรง 

มีค าร้องเรียน
เกี่ยวกับขาดการ
ดูแลที่เหมาะสมที่
รับฟังได้ การ
เรียกร้องค่าชดเชย
ในวงเงินที่คุ้มครอง 

มีค าร้องเรียน
เกี่ยวกับขาดการ
ดูแลที่เหมาะสม  
หลายเรื่อง การ
เรียกร้องค่าชดเชย
เกินวงเงินที่
คุ้มครอง 

มีค าร้องเรียนที่เป็นเรื่อง
ซับซ้อนมีการเรียกร้อง
ค่าชดเชยหลายครั้ง หรือ 
จ านวนมาก 

 
ผลกระทบต่อช่ือเสียงขององค์กร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

ค าเล่าลือ ไม่มีข่าว
ในสื่อมวลชน ไม่มี
ผลต่อขวัญก าลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ 

มีข่าวในหน้า
สื่อมวลชนท้องถิ่น
บ้างในช่วงสั้นๆมี
ผลกระทบต่อขวัญ
ก าลังใจของ
เจ้าหน้าที่เล็กน้อย 

มีข่าวในหน้า
สื่อมวลชนท้องถิ่น
ต่อเนื่องมีผลต่อขวัญ
ก าลังใจและการรับรู้
ของสาธารณะ
พอสมควร 

มีข่าวในหน้า
สื่อมวลชน
ระดับชาติน้อยกว่า
3 วันความเชื่อมั่น
ของสาธารณะ
สั่นคลอน 

มีข่าวในหน้าสื่อมวลชน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มากกว่า3วันเป็นที่สนใจ
ของฝ่าการเมือง 
( court enforcement ) 

 
 
4. นโยบายปฏิบัติ 

 4.1 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการข่าวและภาพลักษณ์องค์กรมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน / ฟ้องร้อง 
บริหาร จัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงานด าเนินการ ตรวจสอบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 4.2 จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีหน้าที่ ก าหนดนโยบายในการเจรจาไกล่เกลี่ยด้าน
สาธารณสุขด้วยสันติวิธี ก ากับ และติดตามประเมินผล รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท / ข้อขัดแย้ง ที่เกิดข้ึนใน
หน่วยงาน 
 4.3 ก าหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน  

 ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน 

 ร้องเรียนผ่านทางจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 



 ร้องเรียนด้วยตนเอง กรณีไม่มีหนังสือร้องเรียนให้มีการบันทึกราบละเอียดการร้องเรียน 
พร้อมชื่อนามสกุล ลงลายมือชื่อ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  

 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ให้มีการบันทึกรายละเอียด การร้องเรียน พร้อมให้ลงลายมือชื่อ ที่อยู่ 
โทรศัพท์ ท่สามารถติดต่อได้ 

 ร้องเรียนผ่านทาง Internet / Intranet ให้ผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูล 

 ร้องเรียนทางสื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อมวลชน ให้งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลส่งงานพัฒนา
คุณภาพ 

4.4 ทุกฝ่ายฯ งานฯ น ามาตรฐานเชิงนโยบายเรื่อง “การบริหารจัดการข้อร้องเรียน” ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติควบคุม ก ากับ ติดตาม ในหน่วยงาน 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

    หน่วยงาน  
 1. หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง  

 ในกรณีทั่วไป แก้ปัญหาทันที เพ่ือลดการฟ้องร้องและให้ผู้รับบริการรู้สึกดีขึ้น  

 ในกรณีที่เกิดขึ้นซ้ ากันบ่อยครั้งและมีจ านวนมาก ให้วิเคราะห์สาเหตุส าคัญและปรับปรุง
ระบบที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 

 กรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง เหตุการณ์ไม่พึงพอใจ เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของโรงพยาบาลเป็นต้น ให้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์ในหน่วยงาน ประสานไปที่ ทีมไกล่เกลี่ยให้
มาด าเนินการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้ง และไกล่เกลี่ยเพื่อลดการฟ้องร้อง  

2. มีการทบทวนค าร้องเรียนทุกวัน 

3. รายงานผลการด าเนินการ มาให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายในเวลาที่ก าหนด 
คณะท างานด้านการข่าวและภาพลักษณ์ขององค์กร 
1. จัดการข้อร้องเรียนที่มาจากสื่อออนไลน์,โทรศัพท์ และหนังสือร้องเรียน โดยประสานข้อมูลจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

2. ประสานไปยังทีมไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไข / ยุติข้อร้องเรียน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้  

3. บันทึกสรุปข้อมูลการร้องเรียนจากสื่อออนไลน์ , โทรศัพท์ และหนังสือร้องเรียนต่อคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงทั่วไป 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
1. กรณีเรื่องร้องเรียน / ฟ้องร้อง ที่ไม่สามารถยุติได้ในระดับหน่วยงานหรือ ในคณะท างานด้านการ

ข่าวและภาพลักษณ์องกรให้คณะกรรมการด าเนินงาน สืบสวนข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



2. ด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยตามข้ันตอนและกระบวนการ จนสามารถยุติได้ 

3. บันทึกสรุปข้อมูลการร้องเรียนที่ด าเนินการเสนอต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงทั่วไป  

คณะท างานบริหารความเสี่ยงทั่วไป 
1. รับข้อมูลจากตู้รับความคิดเห็นและส่งเรื่องให้หน่วยงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง  

2. รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากการรายงานโปรแกรมความเสี่ยง จากตู้รับความคิดเห็น, จาก

เสี่ยงสะท้อนจากชุมชน จากคณะท างานด้านการข่างและภาพลักษณ์องค์กร และคณะกรรมการ

ไกล่เกลี่ย เพื่อวิเคราะห์ จัดล าดับตามความส าคัญของเรื่องร้องเรียน  

3. จัดท ารายงานวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะ

กรรมการบริหารของโรงพยาบาล 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 7. ผู้รับผิดชอบ 
  1.  ผู้บริหารโรงพยาบาล 
  2.  คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 
  3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  4.  คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
  5.  คณะท างานด้านการข่าวและภาพลักษณ์องค์กร  
  6.  หน่วยงาน 
  7.  บุคลากรทุกคน 

8. เกณฑ์ชี้วัด 
  1. จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง 100 % 
  2.  อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 10 % 

9. การประเมินผล 
  ประเมินโดยภาพรวมของโรงพยาบาล 
 
 
 



 



 

 


