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1. วัตถุประสงค 

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดแนวทางในการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ  

และการจัดการขอรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ของโรงพยาบาลสวนปรุง รวมท้ัง 

การแกไขปญหาตามขอรองเรียน  
 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ ครอบคลุมถึงข้ันตอนการจัดการขอคิดเห็น ขอรองเรียนของผูใชบริการ 

โรงพยาบาลสวนปรุง การสื่อสาร การรับขอคิดเห็น การติดตาม การตอบรับ การตรวจสอบและการ

ตอบสนองขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ การวิเคราะหระดับขอรองเรียน การแจงกลับผูรองเรียน การ

ประสานผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุง การประสานสํานักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต 

การติดตามผลการแกไข/ปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบและการรายงานผลการจัดการขอ

รองเรียน รวมท้ังการประเมินผลโดยการสํารวจความพึงพอใจ ไมพึงพอใจในการใหบริการ 
 

3. คํานิยามศัพท์ 

3.1 คณะกรรมการเปดตูแสดงความคิดเห็น หมายถึง ผูท่ีไดรับมอบหมายโดยการแตงตั้ง 

จากโรงพยาบาลสวนปรุง ใหมีหนาท่ีในการเปดตูแสดงความคิดเห็นวันละ 1 ครั้ง และนําใบแสดงความ

คิดเห็นท่ีไดรับทุกฉบับสงใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพภายในวันเดียวกัน  

3.2  ผูจัดการขอคิดเห็นขอรองเรียน หมายถึง ผูท่ีไดรับมอบหมายโดยการแตงตั้งจาก 

โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมีหนาท่ีในการดูแลการรับขอคิดเห็น ขอรองเรียน และบริหารจัดการขอคิดเห็น 

ขอรองเรียนของผูรับบริการ 

3.3 ผูใชบริการ หมายถึง ลูกคาภายนอก ไดแก ผูปวย ญาติ และเจาหนาท่ีตางหนวยงานและ

ลูกคาภายใน ไดแก เจาหนาท่ีทุกระดับในโรงพยาบาลสวนปรุง 

3.4 ขอคิดเห็น หมายถึง ขอคิดเห็นของผูใชบริการ โดยรวมถึงคําชมเชย ขอเสนอแนะ การ 

เสนอเรื่องราวในเชิงสรางสรรค คําติ ชม หรือคําแนะนําตาง  ๆ 

3.5 ขอรองเรียน  หมายถึง  การแสดงเจตนารมณการใชสิทธิเพ่ือแจงความเสียหาย หรือสิ่ง 

ท่ีไมพึงประสงค ท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการ และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงเรื่องรองเรียนการทุจริต 

3.6 ระดับขอรองเรียน เปนการจําแนกความสําคัญของขอรองเรียนออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1  ขอรองเรียนท่ีมีความรุนแรง ซ่ึงขอรองเรียนในขอนี้รุนแรงมาก ซ่ึงลูกคาไมพอใจใน 

  การรับบริการและอาจถึงข้ันเลิกใชบริการ   

กลุมท่ี 2  ขอรองเรียนท่ีมีความพ่ีสูง ขอรองเรียนในขอนี้ลูกคาจํานวนมากจะไดรับผลกระทบ 

กลุมท่ี 3  ขอรองเรียนท่ีมีความรุนแรงและมีความถ่ีสูง 

กลุมท่ี 4  ขอรองเรียนอ่ืน ๆ อาจะเปนขอเรียกรองเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากความไมพอใจ 

            สวนตัว 

3.7 ระดับความรุนแรง หมายถึง เกณฑการประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติการณขอ 

รองเรียน ผูรับบริการ ดังนี้ 
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ระดับความรนุแรง ความหมาย 

1 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอรองเรียนท่ัวๆ ไป 

2 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอรองเรียน และนาจะสงผลให

หนวยงานตองมีการเจรจาตอรองและทําความเขาใจ 

3 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอรองเรียน และนาจะสงผลใหมี

การเจรจาเพ่ือปกปองชื่อเสียงของหนวยงานหรือกรม 

4 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดการฟองรองทางคดีความ 

5 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ และทําใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและความ

ม่ันคงในการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

หมายถึง  ระดับความรุนแรง ใชเฉพาะกับขอรองเรียน 

3.6 ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองขอรองเรียนผูรับบริการ หมายถึง เกณฑการประเมิน 

ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองโดยดูจากระดับความรุนแรงของอุบัติการณขอรองเรียนของ

ผูรับบริการ ดังนี้ 

ระดับความ

รุนแรง 

ความหมาย ระดับความรวดเร็วในการ

ตอบสนองขอรองเรียนผูรับบริการ 

1 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอ

รองเรียนท่ัว ๆ ไป 

ภายใน 15 วัน 

2 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอ

รองเรียน และนาจะสงผลใหหนวยงานตองมีการ

เจรจาตอรองและทําความเขาใจ 

ภายใน 15 วัน 

3 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอ

รองเรียน และนาจะสงผลใหมีการเจรจาเพ่ือ

ปกปองชื่อเสียงของโรงพยาบาล 

ภายใน 12 วัน 

4 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดการ

ฟองรองทางคดีความ 

ภายใน 10 วัน 

5 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ และทําใหสงผล

กระทบตอชีวิต และความม่ันคงในการดํารงชีวิต

ในปจจุบัน 

ภายใน 7 วัน 

 

หมายเหตุ  ระดับความรวดเร็วใชเฉพาะกับขอรองเรียน 
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3.7 การสื่อสาร หมายถึงการติดตอ การแจงขอมูล การแสดงเจตนาหรือผลการดําเนินการใหอีก 

ผูรับบริการทราบผานชองทางตาง ๆ อาทิ หนังสือราชการ โทรศัพท E-Mail Website และสื่ออ่ืน ๆ เปนตน 

3.8 การรับขอคิดเห็น หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปแสดงความคิดเห็นตามสิทธิอยาง

เสรี ผานชองทางตามประกาศ เชน QR Code ตูรับขอคิดเห็น จดหมายราชการ โทรศัพท โทรสาร Email 

Website สื่อมวลชน หรือสื่อภายนอก และชองทางอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนางานบริการใหมี

ประสิทธิภาพและผูรับบริการพึงพอใจ 

3.9 การติดตามขอคิดเห็น หมายถึง การติดตามการดําเนินการขอคิดเห็น ของผูรับบริการเปน

ระยะหลังจากท่ีผูจัดการขอคิดเห็นขอรองเรียนพิจารณาแลว โดยตองแจงผูรองเรียนทราบสถานะการ

ดําเนินการวาอยูข้ันตอนใด 

3.10 การสือ่สารการตัดสินใจ หมายถึง การแจงผล ขอวินิจฉัย หรือเรื่องท่ีดําเนินการตาม

ขอคิดเห็นโดยใชชองทางท่ีกําหนด 

3.11 การปดขอรองเรียน หมายถึง การสิ้นสุดการดําเนินการในขอรองเรียนนั้น ๆ 

3.12 การรายงานผล หมายถึง การเสนอผลการดําเนินการตอขอคิดเห็นนั้น ๆ  
 

 

4. ความรับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการทีมบริหารการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พัฒนาระบบและดําเนินการ 

จัดการ เรื่องการรับฟงความเห็นของผูใชบริการ รวมถึงการพิจารณา และดําเนินการแกไขปญหา 

4.2 ผูอํานวยการ พิจารณาและสั่งการใหคณะกรรมการ/ กลุมงาน/ ฝาย/ งาน ท่ีเก่ียวของกับ 

ขอรองเรียน ใหมีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ีมีผูใชบริการไดแสดงความเห็น หรือ รองเรียนไว 

4.3 หัวหนางาน / หัวหนาฝาย / หัวหนากลุมงาน มีหนาท่ี รับและรวบรวม คํารองและ 

แกไขปญหาท่ีเก่ียวกับจุดบริการของตน เพ่ือสงใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 

ดําเนินการตอไป  

4.4 หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน  สรุปรายงานขอรองเรียนนําเสนอ 

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  
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ผูรับผิดชอบการดําเนินการ  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล   เห็นชอบ ลงนามอนุมัตใินหนังสือ รวมถึงสั่งการใหมีการ 

ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับขอรองเรียน 

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการ

และมาตรฐาน 

ผูจัดการขอคิดเห็นขอรองเรียน โดยมีหนาท่ีดังนี้   

1.ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอคิดเห็นขอ

รองเรียน 

2.แจงผลการดําเนินการท่ีเก่ียวกับขอรองเรียนใหแกผู

รองเรียนทราบ 

3.  สรุปรายงานขอรอง เรี ยนนํ า เสนอตอ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

4.สรุปรายงานขอรองเรียนประจําเดือน และสงให

สํานักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต ทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิก 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานธุรการ

เก่ียวกับขอคิดเห็นขอรองเรียน   

 

1. รวบรวมขอคิดเห็น จากชองทางตาง ๆ จัดทํารายงาน

ขอรองเรียน เสนอหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 

และผูอํานวยการโรงพยาบาล ตามลําดับ 

2. ดําเนินการสงขอรองเรียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา 

3. ติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของกับขอรองเรียน เพ่ือสรุปรายงานขอรองเรียน 

รายงานใหหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 

4.พิมพบันทึกรายงานขอคิดเห็นขอรองเรียนเพ่ือสงให

สํานักงานเลขานุการกรม 

5. ดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติ 

เม่ือมีผูใชบริการใหขอคิดเห็นขอรองเรียนเก่ียวกับการบริการ ใหผูท่ีเก่ียวของ ดําเนินการดังนี้ 

5.1 กรณีผูใชบริการแสดงความคิดเห็นผานตูแสดงความคิดเห็น  

คณะกรรมการเปดตูแสดงความคิดเห็น มีหนาท่ีเปดตูแสดงความคิดเห็น สรุปและรวบรวม  

ขอคิดเห็นทุกใบในแบบบันทึกแสดงความคิดเห็น (SPFM 19.01)  เพ่ือสงใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพ

บริการและมาตรฐานเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลภายในวันเดียวกัน 

5.2 กรณีผูใชบริการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบอ่ืน ๆ (QR code รองเรียนดวยตนเอง  

โทรศัพท  ความคิดเห็น  โทรสาร  จดหมาย  หรือ E – mail) 

5.2.1 ผูท่ีไดรับความคิดเห็น รายงานความคิดเห็นตอหัวหนางาน/หัวหนาฝาย /หัวหนากลุมงาน 

     5.2.2 หัวหนางาน / หัวหนาฝาย / หัวหนากลุมงาน ทําการบันทึกความคิดเห็นลงในแบบ      

            บันทึกแสดงความคิดเห็น (SPFM 19.01) แลวสงตอใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการ 

            และมาตรฐาน  

5.3 กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน รวบรวมแบบบันทึกแสดงความคิดเห็น  

(SPFM  19.01)  รายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลเห็นชอบ ลงนามอนุมัติในหนังสือ รวมถึงสั่งการใหมี

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับขอรองเรียน   

5.4 หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน และ/หรือผูจัดการความเสี่ยง หรือผูท่ี 

ไดรับมอบหมาย  ดําเนินการดังนี้ 

5.4.1 กรณีคําขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ ใหสรุปและรวบรวม ใหเสร็จสิ้นภายใน 1 

วันทําการ นําเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลและ ประสานงานแจงหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางปองกันแกไขปญหา 

ภายใน 10 วันทําการ 

5.4.2 กรณีคําชมเชย ใหสรุปและรวบรวมใหเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทําการ นําเสนอตอ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลและประสานงานแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบ 

5.4.3 ประสานงานแจงเตือนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีไมตอบสนองขอรองเรียนภายใน 

10 ทําการ ใหดําเนินการตอบสนองขอรองเรียนอยางเปนลายลักษณอักษร

ภายใน 2 วันทําการ 

5.4.4 สรุปผลการดําเนินการแกไขขอรองเรียน หรือการไดรับคําชมเชย  เพ่ือรายงาน

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และรายงานกรมสุขภาพจิต

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  

6. ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ขอรองเรียนทุกเรื่องไดรับการตอบสนองภายใน 10 วันทําการ 100% 

ผูรองเรียนมีความพึงพอใจตอการดําเนินการแกไขปญหาเก่ียว 

กับขอรองเรียน 

85% 
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7. มาตรการ 

กรณีหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตอบสนองขอรองเรียนลาชาเกินกวา 10 วันทําการ นับตั้งแตได 

รับเอกสารขอรองเรียนอยางเปนลายลักษณอักษร ใหมีมาตรการดังนี้ 

7.1   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานธุรการเก่ียวกับขอคิดเห็นขอรองเรียน ติดตอแจงเตือน 

7.2 กําหนดเวลาตอบขอรองเรียนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทําการ 

7.3  หากไมไดรับการตอบสนองขอเรียนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหลังจากไดรับการติดตอ 

แจงเตือนจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานธุรการเก่ียวกับขอคิดเห็นขอรองเรียน ใหกลุมงานพัฒนา

คุณภาพบริการและมาตรฐานสงหนังสือแจงเตือนหนวยงานท่ีเก่ียวของใหตอบ   ขอรองเรียนอยางเปน

ลายลักษณอักษรภายใน 2 วันทําการ ผานผูอํานวยการโรงพยาบาล 

7.4 กรณีหนวยงานท่ีเก่ียวของไมสามารถตอบขอรองเรียนไดตามกําหนดเวลาในขอ 7.2 ใหกลุม 

งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน สรุปผลการดําเนินการขอรองเรียนเพ่ือรายงานตอผูอํานวยการ

โรงพยาบาล 

8.    เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

8.1 แบบบันทึก 

8.1.1 แบบบันทึกคํารองเรียน  (SPFM19.01) 

8.1.2 แบบรายงานสรุป (รายงานประจําเดือนของกรมฯ) 

9.  การเก็บบันทึกคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา ผูเขาถึงเอกสาร 

9.1แบบบันทึกคํา 

รองเรียน 

(SPFM19.01 ) 

กลุมงานพัฒนา

คุณภาพบริการ

และมาตรฐาน 

 

หัวหนากลุม

งานพัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน 

เรียง

ตามลาํดับ 

อยางนอย  

2  ป 
ผูอํานวยการ

โรงพยาบาล  , 

QMR, 
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รับเรื่องรองเรียนผานชองทางตาง ๆ ภายในชวงเชาของทุกวัน

- ตูแสดงความคิดเห็น      กรรมการเปดตูแสดงความคิดเห็น

- QR Code   กลุมงานพัฒนาคุณภาพและบริการ

- โทรศัพท

- Website รพ.สวนปรุง

- Line / Facebook

- ไปรษณีย

กรรมการเปดตูแสดงความคิดเห็น ลงขอมูลในแบบฟอรม 
และเจงกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ รวมรวมขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 
สงรายงานผูอํานวยการโรงพยาบาล

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
สงสําเนาขอรองเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และติดตามความกาวหนาการดําเนินการภายใน 15 วัน

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเพื่อตอบสนองขอรองเรียนและ

สงรายงานแจงกลุมงานพัฒนาคุณภาพ ภายใน 15 วัน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ รวบรมเรื่องรองเรียน/
ขอเสนอแนะ/คําชมเชย  สงรายงานกรมสุขภาพจิต 

ภายในวันที ่5 ของเดือนถัดไป

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
รวมรวบขอมูลผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและแจงใ

หกับผูรับบริการทราบ

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ วิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียน

การรับฟงความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ การใหบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง

 


	สถานที่เก็บ

