
 
คู่มือ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลีย่ 
โรงพยาบาลเปือยน้อย 

 
 
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลเปือยน้อย 

อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 



ค าน า 
 

   คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลเปือยน้อย จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเปือยน้อย 
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น 
ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ  

ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลเปือยน้อย มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

๒) เพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือให้ข้อคิดเห็น / ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเปือยน้อย ได้รับการตอบสนองที่
เหมาะสมและน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น 

๔) เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม 
๕) เพ่ือเป็นแนวทางข้ันต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย ป้องกันการฟ้องร้องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
๖) เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการในการป้องกันข้อร้องเรียน 
๗) เพ่ือการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการข้อ

ร้องเรียนได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน 

๘) เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการ
ร้องเรียนต่าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 
๒.ขอบเขต 
 รวบรวมข้อมูลจาก ตู้รับเรื่องร้องเรียนตามจุดบริการ โทรศัพท์ 043-494002-3 ร้องเรียนด้วยตนเองท่ี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในโรงพยาบาลเปือยน้อย หน่วยงานภายใน และ www.pnhos.go.th สู่การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าส่งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตอบสนอง/แก้ไขข้อร้องเรียน และน าเข้าสู่การทบทวนใน  คณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาล เพื่อด าเนินการจัดการอย่างเป็นระบบ และสรุปรายงานผลต่อ
ผู้บริหารต่อไป 
 
๓. ค าจ ากัดความ 

๑) เรื่องร้องเรียน  หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกและภายใน
หน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้งขอให้
ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 

๒) ข้อเสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือแนะน า เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริ การ 
สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ  
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๓) ผู้ร้องเรียน  หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน / การให้ข้อเสนอแนะ/ 
การใหข้้อคิดเห็น / การชมเชย / การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล 
 ๔) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ /ส่งเรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย ตู้รับ
เรื่องร้องเรียนตามจุดบริการ โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๙๔๐๐๓  ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนใน
โรงพยาบาลเปือยน้อย หน่วยงานภายใน และ www.pnhos.go.th 
 ๕) การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย 
การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานได้แก่ 
  - การแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยของหน่วยงาน เพ่ือการจัดการ
เรื่องร้องเรียน  
  -  การรับข้อร้องเรียน 
  -  การพิจารณาจ าแนกระดับและจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 
  - การรวบรวมข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  -  การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
  -  การก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
  -  การน ามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปปฏิบัติ 

๖)การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ยขั้นต้น หมายถึง ทีมเจรจาไกล่เกลี่ยของหน่วยงานด าเนินการเจรจาไกล่ 
เกลี่ยเฉพาะหน้าก่อน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 
 ๗)คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยของหน่วยงาน หมายถึง บุ คคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยของหน่วยงาน ตามค าสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๐  
 ๘.ระดับความรุนแรง แบ่งเป็น ๔ ระดับ 
 ระดับ นิยาม เวลาในการ

ตอบสนอง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติด
ต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็น/
ชมเชยในการให้บริการ 

ไม่เกิน ๑ วัน 
ท าการ 

หน่วยงาน 

๒ ข้อร้องเรียน
เรื่องเล็ก 

-การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

ไม่เกิน ๓ วัน 
ท าการ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

๓ ข้อร้องเรียน
เรื่องใหญ่ 

-ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนมีการโต้แย้ง
เกิดข้ึนไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
ต้องอาศัยทีมไกล่เกลี่ยและอ านาจ

ไม่เกิน ๗ วัน 
ท าการ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-คณะกรรมการบริหาร 
รพ. 
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คณะกรรมการบริหารในการแก้ไข 
-เรื่องท่ีสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียของ รพ. 

๔ การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียน
ต่อสื่อมวลชน หรือผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด
หรือมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 

ไม่เกิน ๑๕ วัน 
ท าการ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-คณะกรรมการบริหาร 
รพ. 
-หน่วยงานระดับสูงขึ้น
ไปเช่น สสจ.ขอนแก่น 

 
๔.นโยบายปฏิบัติ 

๑)จัดตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยที่มีหน้าที่รับเรื่องราว
ร้องเรียน ฟ้องร้อง การจัดการข้อร้องเรียนด้วยสันติวิธี ก ากับ ติดตามประเมินผล รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท /
ข้อขัดแย้ง ที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน  รวมถึงการให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และจัดท ารายงาน สรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพ่ือพิจารณาให้การ
ปรับปรุงเชิงระบบต่อไป 

๒)ก าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่  ตู้รับเรื่องร้องเรียนตามจุดบริการ โทรศัพท์ ๐๔๓-
๔๙๔๐๐๓ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในโรงพยาบาลเปือยน้อยหน่วยงานภายในและ 
www.pnhos.go.th 

๓)ให้ทุกฝ่าย /ทุกงาน น ามาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการข้อร้องเรียน” ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ในหน่วยงาน 
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ระบบการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลเปือยน้อย 
๑.ขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
โรงพยาบาลเปือยน้อย 

ตู้รับเร่ืองร้องเรียน

ตามจุดบริการ 

ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีศนูย์รับเร่ือง

ร้องเรียนในโรงพยาบาลเปือยน้อย 
www.pnhos.go.th 

หน่วยงาน
ภายใน

โรงพยาบาล 

โทรศัพท์ 
043-494002-3 

คณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาลเปือยน้อย ประเมินความรุนแรง 

รายงานผู้อ านวยการ 

ระดับ A B C D 

รายงานในโปรแกรม 

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

RCA 

น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 

RRT 

คณะกรรมการเจรจาไกล่
เกลี่ยระดับโรงพยาบาล 

ส าเร็จ 

ตอบข้อร้องเรียนตามช่องทางที่ได้รับหรือ
ตามที่ระบุไว้ในบันทึกการรับเร่ืองร้องเรียน 

ไม่ส าเร็จ 

คณะกรรมการเจรจาไกล่
เกลี่ยระดับจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
เบ้ืองต้น 

จัดท ามาตรการ
ป้องกัน 

รายงานผู้อ านวยการ 

1-3 วัน 

3-7 วัน 

ตรวจสอบสิทธ์ิได้รับเงินจาก ม.41/ปกส 

 หมายเหตุ : Timeline 
 ระดับหน่วยบริการ:ภายในทันที 1 วัน 
 ระดับ ร.พ:ภายใน 1-3 วัน 
 ระดับจังหวัด:ภายใน 7-15 วัน 
 *ทั้งนี้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและระดับความรุนแรง RRT=Rapid Response Team  RCA=Root Cause Analysis 



๒.การรับเรื่องร้องเรียน 
๑)ประเด็นที่สามารถรับร้องเรียนเมื่อผู้รับบริการประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ ประเด็นที่สามารถ
ร้องเรียนได้ เช่น 

-ได้รับอันตรายจากการรับบริการ หรือใช้ยา ทั้ งที่ได้ปฏิบัติตามวิธีใช้ ค าแนะน าหรือข้อควรระวัง
ตามท่ีฉลากระบุแล้ว 

- เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นประจ าสถานนพยาบาลไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  
- ค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลไม่เป็นธรรม 
- การรักษาไม่ได้มาตรฐาน 
- กระท าผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
- ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ 
- ไม่ได้รับการบริการที่ดี หรือ ไม่ตรงกับความเจ็บป่วย หรือความต้องการ 
- พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภายในหน่วยงานราชการ  
- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๐ ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๒)ช่องทางการร้องเรียน 

  -  โทรศัพท์ ที่หมายเลข ๐๔๓-๔๙๔๐๐๓ 
-  ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย 

  -   หนังสือ / จดหมาย 
  -   เว็บบอร์ด ของโรงพยาบาล เฟสบุ๊ก หรือไลน์กลุ่มของโรงพยาบาล 
  -   ตู้แสดงความคิดเห็น 
๓.หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น 
 ๑)การร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ให้ยุติเรื่อง เก็บ
เป็นข้อมูล และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 
 ๒)การร้องเรียนที่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน หรือ เป็นเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
ร้องเรียนสามารถให้ข้อมูล/ไกล่เกลี่ยได้ ให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นข้อมูล 
 ๓) กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาในเชิง “แนะน า การเสนอแนะ ” ไม่จัดว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่ต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้พิจารณายุติเรื่อง 
๔.การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๑) ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 



๒) ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  
 


