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1. วัตถุประสงค
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางในการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ
และการจัดการขอรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ของโรงพยาบาลสวนปรุง รวมทั้ง
การแกไขปญหาตามขอรองเรียน
2. ขอบเขต
ระเบี ย บปฏิ บั ติ นี้ ครอบคลุ มถึ งขั้ น ตอนการจั ดการขอ คิด เห็ น ขอ รอ งเรีย นของผูใ ชบ ริก าร
โรงพยาบาลสวนปรุง การสื่อสาร การรับขอคิดเห็น การติดตาม การตอบรับ การตรวจสอบและการ
ตอบสนองขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ การวิเคราะหระดับขอรองเรียน การแจงกลับผูรองเรียน การ
ประสานผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุง การประสานสํานักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
การติดตามผลการแกไข/ปรับปรุง เพื่อแจงกลับใหผูรองเรียนทราบและการรายงานผลการจัดการขอ
รองเรียน รวมทั้งการประเมินผลโดยการสํารวจความพึงพอใจ ไมพึงพอใจในการใหบริการ
3. คํานิยามศัพท์
3.1 คณะกรรมการเปดตูแสดงความคิดเห็น หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายโดยการแตงตั้ง
จากโรงพยาบาลสวนปรุง ใหมีหนาที่ในการเปดตูแสดงความคิดเห็นวันละ 1 ครั้ง และนําใบแสดงความ
คิดเห็นที่ไดรับทุกฉบับสงใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพภายในวันเดียวกัน
3.2 ผูจัดการขอคิดเห็นขอรองเรียน หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายโดยการแตงตั้งจาก
โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมีหนาที่ในการดูแลการรับขอคิดเห็น ขอรองเรียน และบริหารจัดการขอคิดเห็น
ขอรองเรียนของผูรับบริการ
3.3 ผูใชบริการ หมายถึง ลูกคาภายนอก ไดแก ผูปวย ญาติ และเจาหนาที่ตางหนวยงานและ
ลูกคาภายใน ไดแก เจาหนาที่ทุกระดับในโรงพยาบาลสวนปรุง
3.4 ขอคิดเห็น หมายถึง ขอคิดเห็นของผูใชบริการ โดยรวมถึงคําชมเชย ขอเสนอแนะ การ
เสนอเรื่องราวในเชิงสรางสรรค คําติ ชม หรือคําแนะนําตาง ๆ
3.5 ขอรองเรียน หมายถึง การแสดงเจตนารมณการใชสิทธิเพื่อแจงความเสียหาย หรือสิ่ง
ที่ไมพึงประสงค ที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงเรื่องรองเรียนการทุจริต
3.6 ระดับขอรองเรียน เปนการจําแนกความสําคัญของขอรองเรียนออกเปน 4 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ขอรองเรียนที่มีความรุนแรง ซึ่งขอรองเรียนในขอนี้รุนแรงมาก ซึ่งลูกคาไมพอใจใน
การรับบริการและอาจถึงขั้นเลิกใชบริการ
กลุมที่ 2 ขอรองเรียนที่มีความพี่สูง ขอรองเรียนในขอนี้ลูกคาจํานวนมากจะไดรับผลกระทบ
กลุมที่ 3 ขอรองเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถี่สูง
กลุมที่ 4 ขอรองเรียนอื่น ๆ อาจะเปนขอเรียกรองเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งอาจเกิดจากความไมพอใจ
สวนตัว
3.7 ระดับความรุนแรง หมายถึง เกณฑการประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติการณขอ
รองเรียน ผูรับบริการ ดังนี้
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ระดับความรุนแรง
1
2

ความหมาย
ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอรองเรียนทั่วๆ ไป
ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอรองเรียน และนาจะสงผลให
หนวยงานตองมีการเจรจาตอรองและทําความเขาใจ
3
ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอรองเรียน และนาจะสงผลใหมี
การเจรจาเพื่อปกปองชื่อเสียงของหนวยงานหรือกรม
4
ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดการฟองรองทางคดีความ
5
ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ และทําใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตในปจจุบัน
หมายถึง ระดับความรุนแรง ใชเฉพาะกับขอรองเรียน

3.6 ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองขอรองเรียนผูรับบริการ หมายถึง เกณฑการประเมิน
ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองโดยดูจากระดับความรุนแรงของอุบัติการณขอรองเรียนของ
ผูรับบริการ ดังนี้
ระดับความ

ความหมาย

รุนแรง
1

ระดับความรวดเร็วในการ
ตอบสนองขอรองเรียนผูรับบริการ

ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอ

ภายใน 15 วัน

รองเรียนทั่ว ๆ ไป
2

ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอ

ภายใน 15 วัน

รองเรียน และนาจะสงผลใหหนวยงานตองมีการ
เจรจาตอรองและทําความเขาใจ
3

ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดขอ

ภายใน 12 วัน

รองเรียน และนาจะสงผลใหมีการเจรจาเพื่อ
ปกปองชื่อเสียงของโรงพยาบาล
4

ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทําใหเกิดการ ภายใน 10 วัน
ฟองรองทางคดีความ
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ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ และทําใหสงผล ภายใน 7 วัน
กระทบตอชีวิต และความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ในปจจุบัน

หมายเหตุ ระดับความรวดเร็วใชเฉพาะกับขอรองเรียน
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3.7 การสื่อสาร หมายถึงการติดตอ การแจงขอมูล การแสดงเจตนาหรือผลการดําเนินการใหอีก
ผูรับบริการทราบผานชองทางตาง ๆ อาทิ หนังสือราชการ โทรศัพท E-Mail Website และสื่ออื่น ๆ เปนตน
3.8 การรับขอคิดเห็น หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นตามสิทธิอยาง
เสรี ผานชองทางตามประกาศ เชน QR Code ตูรับขอคิดเห็น จดหมายราชการ โทรศัพท โทรสาร Email
Website สื่อมวลชน หรือสื่อภายนอก และชองทางอื่นๆ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนางานบริการใหมี
ประสิทธิภาพและผูรับบริการพึงพอใจ
3.9 การติดตามขอคิดเห็น หมายถึง การติดตามการดําเนินการขอคิดเห็น ของผูรับบริการเปน
ระยะหลังจากที่ผูจัดการขอคิดเห็นขอรองเรียนพิจารณาแลว โดยตองแจงผูรองเรียนทราบสถานะการ
ดําเนินการวาอยูขั้นตอนใด
3.10 การสือ่ สารการตัดสินใจ หมายถึง การแจงผล ขอวินิจฉัย หรือเรื่องที่ดําเนินการตาม
ขอคิดเห็นโดยใชชองทางที่กําหนด
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 ที่เกี่ยวของกับ
ขอรองเรียน ใหมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่มีผูใชบริการไดแสดงความเห็น หรือ รองเรียนไว
4.3 หัวหนางาน / หัวหนาฝาย / หัวหนากลุมงาน มีหนาที่ รับและรวบรวม คํารองและ
แกไขปญหาที่เกี่ยวกับจุดบริการของตน เพื่อสงใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ดําเนินการตอไป
4.4 หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน สรุปรายงานขอรองเรียนนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
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ผูรับผิดชอบการดําเนินการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล

หนาที่ความรับผิดชอบ
เห็นชอบ ลงนามอนุมัตใิ นหนังสือ รวมถึงสั่งการใหมีการ
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวกับขอรองเรียน
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการ ผูจัดการขอคิดเห็นขอรองเรียน โดยมีหนาที่ดังนี้
และมาตรฐาน
1.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอคิดเห็นขอ
รองเรียน
2.แจ งผลการดํ าเนิน การที่ เ กี่ย วกั บ ข อร อ งเรี ย นให แ ก ผู
รองเรียนทราบ
3. สรุ ป รายงานข อ ร อ งเรี ย นนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
4.สรุปรายงานขอรองเรียนประจําเดือน และสงให
สํานักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิก
เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นธุ ร การ 1. รวบรวมขอคิดเห็น จากชองทางตาง ๆ จัดทํารายงาน
เกี่ยวกับขอคิดเห็นขอรองเรียน
ข อ ร อ งเรี ย น เสนอหั ว หน า กลุ ม งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพฯ
และผูอํานวยการโรงพยาบาล ตามลําดับ
2. ดําเนิ นการสงขอรองเรียนให หน วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา
3. ติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับขอรองเรียน เพื่อสรุปรายงานขอรองเรียน
รายงานใหหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ
4.พิมพบันทึกรายงานขอคิดเห็นขอรองเรียนเพื่อสงให
สํานักงานเลขานุการกรม
5. ดําเนินการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
เมื่อมีผูใชบริการใหขอคิดเห็นขอรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ ใหผูที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้
5.1 กรณีผูใชบริการแสดงความคิดเห็นผานตูแสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการเปดตูแสดงความคิดเห็น มีหนาที่เปดตูแสดงความคิดเห็น สรุปและรวบรวม
ขอคิดเห็นทุกใบในแบบบันทึกแสดงความคิดเห็น (SPFM 19.01) เพื่อสงใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐานเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลภายในวันเดียวกัน
5.2 กรณีผูใชบริการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบอื่น ๆ (QR code รองเรียนดวยตนเอง
โทรศัพท ความคิดเห็น โทรสาร จดหมาย หรือ E – mail)
5.2.1 ผูที่ไดรับความคิดเห็น 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
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวกับขอรองเรียน
5.4 หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน และ/หรือผูจัดการความเสี่ยง หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี้
5.4.1 กรณีคําขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ ใหสรุปและรวบรวม ใหเสร็จสิ้นภายใน 1
วันทําการ นําเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลและ ประสานงานแจงหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข องดําเนิน การวิเ คราะห ห าสาเหตุแ ละแนวทางปอ งกัน แก ไขป ญหา
ภายใน 10 วันทําการ
5.4.2 กรณีคําชมเชย ใหสรุปและรวบรวมใหเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทําการ นําเสนอตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลและประสานงานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบ
5.4.3 ประสานงานแจงเตือนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไมตอบสนองขอรองเรียนภายใน
10 ทํ า การ ใหดําเนิน การตอบสนองขอรองเรีย นอยางเปนลายลักษณอักษร
ภายใน 2 วันทําการ
5.4.4 สรุปผลการดําเนินการแกไขขอรองเรียน หรือการไดรับคําชมเชย เพื่อรายงาน
ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาล และรายงานกรมสุขภาพจิต
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
6. ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัด
เปาหมาย
ขอรองเรียนทุกเรื่องไดรับการตอบสนองภายใน 10 วันทําการ
100%
ผูรองเรียนมีความพึงพอใจตอการดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยว
85%
กับขอรองเรียน
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7. มาตรการ
กรณีหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอบสนองขอรองเรียนลาชาเกินกวา 10 วันทําการ นับตั้งแตได
รับเอกสารขอรองเรียนอยางเปนลายลักษณอักษร ใหมีมาตรการดังนี้
7.1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานธุรการเกี่ยวกับขอคิดเห็นขอรองเรียน ติดตอแจงเตือน
7.2 กําหนดเวลาตอบขอรองเรียนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทําการ
7.3 หากไมไดรับการตอบสนองขอเรียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลังจากไดรับการติดตอ
แจงเตือนจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานธุรการเกี่ยวกับขอคิดเห็นขอรองเรียน ใหกลุมงานพัฒนา
คุณภาพบริการและมาตรฐานสงหนังสือแจงเตือนหนวยงานที่เกี่ยวของใหตอบ ขอรองเรียนอยางเปน
ลายลักษณอักษรภายใน 2 วันทําการ ผานผูอํานวยการโรงพยาบาล
7.4 กรณีหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถตอบขอรองเรียนไดตามกําหนดเวลาในขอ 7.2 ใหกลุม
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน สรุปผลการดําเนินการขอรองเรียนเพื่อรายงานตอผูอํานวยการ
โรงพยาบาล
8. เอกสารที่เกี่ยวของ
8.1 แบบบันทึก
8.1.1 แบบบันทึกคํารองเรียน (SPFM19.01)
8.1.2 แบบรายงานสรุป (รายงานประจําเดือนของกรมฯ)
9. การเก็บบันทึกคุณภาพ
ชื่อเอกสาร
9.1แบบบันทึกคํา
รองเรียน
(SPFM19.01 )

สถานที่เก็บ
กลุมงานพัฒนา
คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

ผูรับผิดชอบ
หัวหนากลุม

งานพัฒนา
คุณภาพ
บริการและ
มาตรฐาน

การจัดเก็บ
เรียง
ตามลําดับ

ระยะเวลา
อยางนอย
2 ป

ผูเขาถึงเอกสาร

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล ,
QMR,
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การรับฟงความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ การใหบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง
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
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ
รวมรวบขอมูลผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและแจงใ
หกับผูรับบริการทราบ

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ วิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียน

