
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลช านิ 

๑. วัตถุประสงค์ 

   ๑.๑  เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด่านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ
หน่วยงานโรงพยาบาลช านิ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางต่างๆโดยใช้กระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปทิศทาง
เดียวกัน 

๑.๒ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับ
ความต้องการ 

๒. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลช านิ การสื่อสาร การรับ
ข้อคิดเห็นกรติดตาม การตอบรับ การตรวจสอบและการตอบสนองข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
การวิเคราะหร์ะดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง การประสานศูนย์รับร้องเรียนโรงพยาบาลช านิ การประสานหน่วยงาน
ภายนอกโรงพยาบาล การติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และการ
รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 

๓. ค าจ ากัดความ 
๓.๑ คณะกรรมการจัดการคิดเห็นผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยการแต่งตั้งจาก
โรงพยาบาลช านิ โดยมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแลการรับข้อคิดเห็น ตลอดจนพิจารณา
ข้อคิดเห็น 
๓.๒ ข้อคิดเห็นหมายถึง ความคิดเห็น โดยรวมถึงข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
๓.๓ ข้อเสนอแนะหมายถึง การบอกกล่าว หรือเสนอเรื่องราวในเชิงสร้างสรรค์ ค าชม หรือค าแนะน า
ต่างๆ 
๓.๔ ข้อร้องเรียน หมายถึงการแสดงเจตนารมณ์การใช้สิทธิเพ่ือแจ้งความเสียหาย หรือสิ่งที่ไม่พึง
ประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้รับบริการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
๓.๕ ระดับข้อร้อนเรียน เป็นการจ าแนกความส าคัญของข้อเรียนออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง ซึ่งข้อร้องเรียนในข้อนี้รุนแรงมากซึ่งลูกค้าไม่พอใจใน
การรับบริการและอาจถึงเลิกใช้บริการได้ 
 กลุ่มท่ี ๒ ข้อร้องเรียนที่มีความถ่ีสูง ข้อร้องเรียนในข้อนี้ลูกค้าจ านวนมากจะได้รับผลกระทบ 
 กลุ่มท่ี ๓ ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถี่สูง 



 กลุ่มท่ี๔ ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ อาจเป็นข้อเรียกร้องเล็กๆน้อย ซึ่งอาจเกิดจากความไม่พอใจ
ส่วนตัว 
 
 
 
3.6 ระดับความรุนแรง หมายถึง เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ข้อคิดเห็น
ผู้รับบริการ ดังนี้ 

ระดับความรุนแรง ความหมาย 
๑ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้เกิดข้อเรียนทั่วๆไป 
๒ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้เกิดข้อร้องเรียน และน่าจะส่งผล

ให้หน่วยงานต้องมีการเจรจาต่อรองและท าความเข้าใจ 
๓ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้เกิดข้อร้องเรียน และน่าจะส่งผล

ให้หน่วยงานต้องมีการเจรจาต่อรองเพ่ือปกป้องชื่อเสียงของหน่วยงาน 
๔ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้เกิดการฟ้องร้องทางคดีความ

และอาจมีผลต่อความม่ันคงในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
๓.๗ ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ หมายถึง เกณฑ์การประเมินระดับ

ความรวดเร็วในการตอบสนองโดยดูจากระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ข้อคิดเห็นผู้รับบริการ ดังนี้ 

ระดับความ
รุนแรง 

ความหมาย ระดับความรวดเร็วในการ
ตอบสนองข้อคิดเห็นผู้รับบริการ 

๑ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้เกิดข้อเรียนทั่วๆไป ภายใน 1 เดือน 
๒ ผู้รับบริหารเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้เกิดข้อร้องเรียน และ

น่าจะส่งผลให้หน่วยงานต้องมีการเจรจาต่อรองและท าความ
เข้าใจ 

ภายใน 1 เดือน 

๓ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้เกิดข้อร้องเรียน และ
น่าจะส่งผลให้หน่วยงานต้องมีการเจรจาต่อรองเพ่ือปกป้อง
ชื่อเสียงของหน่วยงาน 

ภายใน 15 วัน 

๔ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ จึงท าให้เกิดการฟ้องร้องทาง
คดีความและอาจมีผลต่อความมั่นคงในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

ภายใน 7 วัน 

๓.๘ การสื่อสาร หมายถึง การติดต่อ การแจ้งข้อมูล การแสดงเจตนาหรือผลการด าเนินงานให้
ผู้รับบริการทราบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ จัดบอร์ดการจัดการข้อร้องเรียน หนังสือ โทรศัพท์ Website เป็นต้น 

๓.๙ การรับข้อคิดเห็น หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นตามสิทธิอย่างเสรี 
ผ่านช่องทาง เช่น ตู้รับข้อร้องเรียน หนังสือ จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร การประชุมส่วนราชการ การออกเชิง
รุกเยี่ยมผู้ป่วย website   เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ  



๓.๑๐ การติดตามข้อคิดเห็น หมายถึง การติดตามกรด าเนินงาน ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นระยะ 
หลังจากท่ีคณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นพิจารณาแล้ว โดยต้องแจ้งผู้เสนอข้อคิดเห็นทราบสถานการณ์
ด าเนินการขั้นตอนใด 

๓.๑๑ การตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง การน าข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับข้อคิดเห็นนั้นมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

๓.๑๒ การตรวจสนองข้อเท็จจริง หมายถึง การด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานใด เป็น
ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น 

๓.๑๓ การสื่อสารการตัดสินใจ หมายถึง การแจ้งผล การแจ้งผล การแจ้งผล ข้อวินิจฉัย หรือเรื่องที่
ด าเนินการตามข้อคิดเห็น โดยใช้ช่องทางที่ก าหนด 

๓.๑๔ การปิดข้อคิดเห็น หมายถึง การสิ้นสุดการด าเนินการในข้อคิดเห็นนั้นๆ  

๓.๑๕ การรายงานผล หมายถึง การเสนอผลการด าเนินงานต่อข้อคิดเห็นนั้นๆ 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นผู้รับการ โดยมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล
บริหารจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการที่เก่ียวกับโรงพยาบาล ตลอดจนพิจารณา ข้อคิดเห็น 

๔.๒ จัดช่องทางการรับข้อเห็นจากผู้รับบริการผ่านหลายช่องทาง อาทิ ตู้รับข้อร้องเรียน หนังสือ 
จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร การประชุมส่วนราชการ การออกเชิงรุกเยี่ยมผู้ป่วย website   

๔.๓ การรับข้อคิดเห็นจากช่องทางที่ก าหนด ดังนี้ 

    ๔.๓.๑ ตู้รับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ตั้งอยู่ บริเวณ ตึกผู้ป่วยนอก,ห้องคลอด,ตึกผู้ป่วยใน,     
ทันตกรรม,ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ,ห้องกายภาพบ าบัด , ห้องยา 

    ๔.๓.๒ จดหมายร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลช านิ รพ.ช านิ อ.ช านิ จ.
บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐  

   ๔.๓.๓ ทาง Website รพ.ช านิ 

   ๔.๓.๔ โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔-๖๐๙๐๕๔ โทรสาร  ตอ่ ๒๒ 

 

  

 


