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คํานํา 
 

คู�มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร�องเรียน จัดทําข้ึนมีวัตถุประสงค$เพ่ือเป&นแนวทางการดําเนินการ
การจัดการเรื่องร�องเรียน บริการข�อมูลข�าวสาร   รับฟ*งข�อเสนอแนะ และข�อร�องเรียน  เพ่ือให�ผู�ท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องหรือผู�รับเรื่องร�องเรียน สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน กระบวนการได�ถูกต�องเป&นไปในแนวทางเดียวกัน 
มีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ได�ข�อยุติ และเป&นแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน เป&นมาตรฐานเดียว 
 

งานหลักประกันสุขภาพ 
 โรงพยาบาลกระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู�มือการจัดการเรื่องร�องเรียน 
 

วัตถุประสงค!    
1.เพ่ือเป&นแนวทางในการดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียน 
2.เพ่ือให�ทราบข้ันตอนในการดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียน   และเป&นเอกสารอ�างอิงในการปฏิบัติงาน 
3.เพ่ือให�ประชาชนได�รับประโยชน$สูงสุด ภายใต�ระเบียบ และหลักเกณฑ$เก่ียวกับการจัดการข�อร�องเรียน อย�าง
สมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับการพัฒนางาน 
 

ขอบเขต 
     คู�มือการจัดการเรื่องร�องเรียนนี้  ครอบคลุมการจัดการเรื่องร�องเรียน และรับฟ*งเสียงสะท�อนจาก
ผู�รับบริการ   ด�านการให�บริการ   ติดตาม เร�งรัด กํากับ ดูแล ให�เรื่องร�องเรียน ได�รับการแก�ไขให�แล�วเสร็จ  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และแจ�งผลการดําเนินงาน ให�ผู�ร�องเรียนได�ทราบ 
 

คําจํากัดความ 
     การจัดการข�อร�องเรียน   มีเพ่ือให�ตอบสนองความต�องการของผู�รับบริการ  โดยให�ครอบคลุมทุกกลุ�ม    
ของผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได� ส�วนเสีย   ในการจัดการข�อร�องเรียน ข�อคิดเห็น  ข�อเสนอแนะ และคําชมเชย  
โดยมีช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียนผ�านช�องทางดังต�อไปนี้ 

- ตู�รับเรื่องร�องเรียน 
- จดหมาย 
- โทรศัพท$หรือโทรสาร 
- หน�าเว็บโรงพยาบาลกระบุรี  
- การเดินเข�ามาร�องเรียนด�วยตนเอง 
- สื่อออนไลน$อ่ืนๆ 
 

หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
การจัดการเรื่องร�องเรียนท่ัวไปในโรงพยาบาลกระบุรี   มีศูนย$รับเรื่องร�องเรียนต้ังอยู�ท่ีหน�วยงาน

ประกันสุขภาพ และมีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงได�รับการแต�งต้ังโดยผู�อํานวยการโรงพยาบาล
กระบุรีและบุคคลากรในงานหลักประกันได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีเป&นเลขาทีม มีหน�าท่ีรับผิดชอบในเรื่อง
การรับเรื่องร�องเรียนและร�องทุกข$  จากประชาชนท่ีถูกละเมิดสิทธิจากการรับบริการ  บริการให�ข�อมูลข�าวสาร  
ตอบป*ญหา ไขข�อข�องใจต�างๆเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพของทุกสิทธิ  ดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงเพ่ือแก�
ไชป*ญหา  ตลอดจนทําหน�าท่ีเป&นผู�ประสานระหว�างประชาชนผู�รับบริการและหน�วยบริการ  ให�เกิดความเข�าใจ 
และมีความสัมพันธ$ท่ีดีต�อกัน   รวมท้ังการรับคําร�องขอรับเงิน และรวบรวมข�อเท็จจริง  กรณีเกิดความเสียหาย
จากการรับบริการ   เพ่ือเป&นข�อมูลประกอบในการพิจารณาจ�ายค�าเสียหายเบ้ืองต�นโดยรวดเร็ว  และการ
พัฒนาคุณภาพการให�บริการของหน�วยบริการ  

 



กฎหมายท่ีเก่ียวข�องในการจัดการเรื่องร�องเรียน 
1.มาตรา5 บุคคลทุกคนมีสิทธิได�รับบริการสาธารณสุข ท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด

ในพระราชบัญญัตินี้ 
2.มาตรา6 บุคคลใดประสงค$จะใช�สิทธิตามมาตรา 5 ให�ยื่นติดต�อขอลงทะเบียนต�อสํานักงานหรือ

หน�วยงานท่ีสํานักงานกําหนด เพ่ือเลือกหน�วยบริการเป&นหน�วยบริการประจํา 
3.มาตรา7 บุคคลท่ีได�ลงทะเบียนแล�ว ให�ใช�สิทธิรับบริการสาธารณสุขได�จากหน�วยบริการประจํา  

ของตน หรือหน�วยบริการปฐมภูมิในเครือข�ายหน�วยบริการท่ีเก่ียวข�อง หรือจากหน�วยบริการอ่ืนท่ีหน�วยบริการ
ประจําของตนหรือเครือข�ายหน�วยบริการท่ีเก่ียวข�องส�งต�อ เว�นแต�กรณีท่ีมีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณี
เจ็บปDวยฉุกเฉิน ให�บุคคลนั้นมีสิทธิเข�ารับบริการจากสถานบริการอ่ืนได� ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด     
โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป&นของผู�ใช�สิทธิรับบริการ และให�สถานบริการท่ีให�บริการนั้นมีสิทธิ
ได�รับค�าใช�จ�ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

4.มาตรา8 ผู�ซ่ึงมีสิทธิตามาตรา 5 ท่ียังไม�ได�ลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเข�ารับบริการครั้งแรก     
ท่ีหน�วยบริการใดก็ได� และให�หน�วยบริการท่ีให�บริการแก�บุคคลดังกล�าวจัดให�บุคคลนั้นลงทะเบียนเลือก    
หน�วยบริการประจําตามมาตรา 6 และแจ�งให�สํานักงานทราบภายใน 30 วัน นับแต�ให�บริการ โดยหน�วย
บริการดังกล�าวมีสิทธิได�รับค�าใช�จ�ายสําหรับการให�บริการครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

5.มาตรา26 ให�สํานักงานมีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ (8) กํากับดูแลหน�วยบริการในการให�บริการ
สาธารณสุขให�เป&นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร�องเรียน 

6.มาตรา41 ให�คณะกรรมการกันเงินจํานวนไม�เกินร�อยละ1 ของเงินท่ีจะจ�ายให�หน�วยบริการไว�เป&น
เงินช�วยเหลือเบ้ืองต�น ท่ีให�แก�ผู� รับบริการ ในกรณีผู�รับบริการได�รับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ
รักษาพยาบาลของหน�วยบริการ โดยหาผู�กระทําผิดมิได�หรือหาผู�กระทําผิดได� แต�ยังไม�ได�รับค�าเสียหาย        
ในระยะเวลาอันสมควร ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

7.มาตรา45 ให�หน�วยบริการมีหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(1) ให�บริการสาธารณสุข รวมท้ังการใช�วัคซีน ยา เวชภัณฑ$ อุปกรณ$ในการรักษาท่ีได�

มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให�ความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการให�บริการสาธารณสุขท่ีจําเป&น 
ตลอดจนเคารพในสิทธิส�วนบุคคล ในศักด์ิศรีความเป&นมนุษย$และความเชื่อทางศาสนา 

(2) ให�ข�อมูลการบริการสาธารณสุขของผู�รับบริการตามท่ีผู�รับบริการร�องขอและตามประกาศ
ท่ีมีการกําหนดเก่ียวกับสิทธิของผู�ปDวยและผู�รับบริการโดยไม�บิดเบือน ท้ังในเรื่องผลการวินิจฉัย แนวทาง 
วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมท้ังผลข�างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให�ผู�รับบริการตัดสินใจในการเลือก
รับบริการหรือถูกส�งต�อ 
                     (3) ให�ข�อมูลท่ีเก่ียวกับชื่อแพทย$ เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข หรือผู�รับผิดชอบในการดูแล       
อย�างต�อเนื่องทางด�านสุขภาพกายและสังคม แก�ญาติหรือผู�ท่ีใกล�ชิดกับผู�รับบริการอย�างเพียงพอก�อนจําหน�าย
ผู�รับบริการออกจากหน�วยบริการหรือเครือข�ายหน�วยบริการ 



           (4) รักษาความลับของผู�รับบริการจากการปฏิบัติหน�าท่ีตาม (1) และ (2) อย�างเคร�งครัด 
เว�นแต�เป&นการเปMดเผยต�อเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมาย 
                      (5) จัดทําระบบข�อมูลการให�บริการสาธารณสุข เพ่ือสะดวกต�อการตรวจสอบคุณภาพและ
บริการรวมท้ังการขอรับค�าใช�จ�ายเพ่ือบริการสาธารณสุข โดยในการให�บริการสาธารณสุขแก�ผู�รับบริการและ
การจัดทําระบบข�อมูลการให�บริการสาธารณสุข ให�หน�วยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ$ท่ีคณะกรรมการและ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานกําหนด 

8.มาตรา50 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ (5) กําหนด
หลักเกณฑ$ วิธีการและเง่ือนไขในการร�องเรียนของผู� ถูกละเมิดสิทธิจากการใช�บริการและวิธีพิจารณา         
เรื่องร�องเรียนดังกล�าว รวมท้ังหลักเกณฑ$และวิธีการให�ความช�วยเหลือแก�ผู�ถูกละเมิดสิทธิจากการใช�บริการ 
และกําหนดหน�วยรับเรื่องร�องเรียนเพ่ือให�ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร�องเรียนได�โดยสะดวก และเป&นอิสระ
จาก  ผู�ถูกร�องเรียน 

9.มาตรา57 ในกรณีท่ีสํานักงานตรวจพบว�าหน�วยบริการใดไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานการให�บริการ
สาธารณสุขท่ีกําหนดให�รายงานต�อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพ่ือแต�งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา การสอบสวนต�องกระทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวัน ถ�ายังดําเนินการ      
ไม�แล�วเสร็จให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม� เกินสามสิบวัน และถ�ายังไม�เสร็จให�รายงานคณะกรรมการ        
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณามีคําสั่งให�ขยายเวลาได�เท�าท่ีจําเป&น เม่ือ
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแล�วเสร็จ ให�เสนอเรื่องพร�อมความเห็นต�อคณะกรรมการ     
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาต�อไป ให�คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา 58 หรือมาตรา 59 แล�วแต�กรณี ภายใน        
สามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน 

10.มาตรา58 ในกรณีท่ีผลการสอบสวนตามมาตรา 57 ปรากฏว�าหน�วยบริการใดไม�ปฏิบั ติ       
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ให�คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขดําเนินการ
ดังต�อไปนี้ 

            (1) ในกรณีท่ีเป&นการกระทําโดยไม�เจตนา ให�มีคําสั่งเตือนให�ปฏิบัติโดยถูกต�อง 
            (2) ในกรณีท่ีมีเจตนากระทําผิด ให�มีคําสั่งให�หน�วยบริการนั้นชําระค�าปรับทางปกครองเป&น

จํานวนไม�เกินหนึ่งแสนบาท สําหรับการกระทําผิดแต�ละครั้ง 
            (3) แจ�งต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข�อกล�าวหาหรือ  

ข�อกล�าวโทษผู�ประกอบการวิชาชีพด�านสาธารณสุข ซ่ึงอาจมีส�วนรับผิดชอบในการกระทําผิดของหน�วยบริการ 
และให�มีการดําเนินการทางวินัยในกรณีท่ีผู�กระทําผิดเป&นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

11.มาตรา59 ในกรณีท่ีผู�รับบริการไม�ได�รับความสะดวกตามสมควร หรือตามสิทธิท่ีจะได�รับบริการ
สาธารณสุขท่ีกําหนดจากหน�วยบริการ หรือหน�วยบริการเรียกเก็บค�าบริการจากตน โดยไม�มีสิทธิท่ีจะเก็บหรือ
เรียกเก็บเกินกว�าอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไม�ได�รับค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ให�ผู�นั้นมีสิทธิร�องเรียนต�อสํานักงานเพ่ือให�มีการสอบสวน และให�นําความในมาตรา 57 



มาใช�บังคับโดยอนุโลม  ถ�าผลการสอบสวนปรากฏว�า หน�วยบริการไม�ได�กระทําตามท่ีถูกร�องเรียน ให�
เลขาธิการแจ�งให�ผู�ร�องเรียนทราบภายในสิบห�าวัน นับแต�ท่ีวันท่ีมีผลการสอบสวนดังกล�าว ในกรณีท่ีผลการ
สอบสวนปรากฏว�า หน�วยบริการมีการกระทําตามท่ีถูกร�องเรียน ให�คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข มีอํานาจดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

(1)ตักเตือนเป&นหนังสือให�หน�วยบริการนั้นปฏิบัติต�อผู�ร�องเรียนให�เหมาะสมหรือถูกต�องตามสิทธิ
ประโยชน$ของผู�ร�องเรียนนั้น สําหรับกรณีร�องเรียนว�าหน�วยบริการไม�อํานวยความสะดวกหรือไม�ปฏิบัติตาม
สิทธิประโยชน$ของผู�ร�องเรียน 

(2)ออกคําสั่งเป&นหนังสือให�หน�วยบริการนั้นคืนเงินค�าบริการส�วนเกินหรือท่ีไม�มีสิทธิเรียกเก็บให�แก�ผู�
ร�องเรียนพร�อมดอกเบ้ียร�อยละสิบห�าต�อปP นับแต�วันท่ีเก็บค�าบริการนั้นจนถึงวันท่ีจ�ายเงินคืน และในกรณีท่ีไม�มี
การปฏิบัติตามคําสั่งให�นําความในมาตรา 58(2) มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

12.มาตรา 60 ในกรณีท่ีการกระทําผิดของหน�วยบริการตามมาตรา 58 หรือมาตรา 59 เป&นการ
กระทําผิดร�ายแรงหรือเกิดซํ้าหลายครั้ง ให�เลขาธิการรายงานต�อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

(1).สั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของหน�วยบริการนั้น 
(2).แจ�งต�อรัฐมนตรีผู�รักษาการตามกฎหมายว�าด�วยสถานพยาบาลเพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม

กฎหมายว�าด�วยการนั้น 
(3).แจ�งต�อรัฐมนตรีผู�กํากับดูแลเพ่ือให�มีการดําเนินการทางวินัยแก�ผู�บริหารของหน�วยบริการในกรณีท่ี

เป&นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
(4).แจ�งต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข�อกล�าวหาหรือข�อกล�าวโทษผู�

ประกอบวิชาชีพทางด�านสาธารณสุขซ่ึงมีส�วนรับผิดชอบในการกระทําของหน�วยบริการ และให�มีการ
ดําเนินการทางวินัยในกรณีท่ีผู�กระทําผิดเป&นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
 

ข�อกําหนดท่ีสําคัญและตัวช้ีวัดกระบวนงาน 
กระบวนการท่ี
สําคัญ 

ข�อกําหนด
กระบวนการ 

ข้ันตอนท่ีสําคัญ ตัวช้ีวัดใน
กระบวนการ 

ตัวช้ีวัดผลของ
กระบวนการ 

การจัดการเรื่อง
ร�องเรียน 

-การให�บริการท่ี
รวดเร็ว 
-ถูกต�อง 
-เชื่อถือได� 

-การส�งต�อเรื่อง
ร�องเรียนให�
หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องรับผิดชอบ 

-ระยะเวลา
ดําเนินการส�งต�อ
เรื่องร�องเรียนให�
หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องพิจารณา 

-ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องเรียน
ได�ข�อยุติ 

 
 
 
 



ระเบียบปฏิบัติ 
1.การบันทึกเรื่องร�องเรียน 
    เม่ือรับเรื่องร�องเรียนทุกช�องทางแล�ว เจ�าหน�าท่ีจะดําเนินการบันทึกในโปรแกรมความเสี่ยงของ
โรงพยาบาล 
2.การวิเคราะห$เรื่องร�องเรียน 

เลขาทีมรับเรื่องราวร�องทุกข$ จะดําเนินการรวบรวมเรื่องราวและข�อเท็จจริงท่ีหาได� ส�งต�อข�อมูลเรื่อง
ร�องเรียนไปสู�ทีมไล�เกลี่ยและผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือรวบรวมข�อเท็จจริงและให�วิเคราะห$ป*ญหา สาเหตุของการเกิด
เรื่องร�องเรียน รวมท้ังแนวทางการพัฒนาการให�บริการหรือการแก�ไขป*ญหานั้นๆ และตอบกลับมายังเลขาทีม
รับเรื่องราวร�องทุกข$ เพ่ือบันทึกข�อมูลลงในโปรแกรมรายงานและเก็บรวบรวมข�อมูลในภาพรวมระดับ
โรงพยาบาล 
3.การแจ�งกลับผู�ร�องเรียน 

- แจ�งกลับโดยทางโทรศัพท$ได�ทันที (กรณีมีเบอร$โทรศัพท$ของผู�ร�องเรียน) 
-กรณีร�องเรียนเป&นจดหมาย ดําเนินการตอบกลับ ภายใน 3วัน 

4.ดําเนินการพัฒนาระบบงาน 
 ทีมผู�เก่ียวข�องจะนําแนวทางการพัฒนาการให�บริการหรือการแก�ไขป*ญหานั้นๆ ท่ีได�จากการทบทวน 
การประชุมทีม ไปปฏิบัติ และหัวหน�าหน�วยงานเป&นผู�ติดตามประเมินผล และเก็บรายงายการเกิดอุบัติการณ$ซํ้า
ในเรื่องเดิม และรายงานเข�าสู�ระบบรายงานความเสี่ยงเพ่ือนําไปพัฒนาต�อไป 
5.เลขาทีมรับเรื่องราวร�องทุกข$ ดําเนินการสรุปผลรายงานต�อผู�บริหารและกรรมการบริหารทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flowchart การจัดการเรื่องร�องเรียน 
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รับเร่ือง 

1.นางสุณี  สุขนาน                          
2.นางสาวไพจิต  พุลสวัสดิ ์                       
3.นางสาวสุดาพร  ขําเกิด 

 

ตู�รับเรื่องเรียน                                
คุณสุดาพรเปMดตู�ทุกวันเวลา10.00 น  

หน$วยงานรับเรื่องร�องเรียน(ทางวาจา/ทาง
โทรศัพท*/หน�าเว็บ )                   
หัวหน�าเวรทุกวัน 

หน$วยงานดําเนินการเจรจาไกล$เกลี่ย 

ศูนย*หลักประกันสุขภาพดําเนินการรวบรวมข�อมูล/
ข�อเท็จจริงเพ่ือแก�ป2ญหา                             

(เรื่องด$วนแจ�งภายใน 24 ช่ัวโมง) 

ยุติไม$ได� 

ทีมไกล$เกลี่ย          

ดําเนินการเจรจาไกล$เกลีย่ ยุติได� 

ยุติไม$ได� 

ศูนย*รับเรื่องร�องเรียนสสจ. 

บันทึกเรื่องร�องเรียน วิธีการและผลการเจรจ (ใช�(แบบบันทึกการรับเรื่องเรียนของ สปสช)                  
ส$งทุกวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

ศูนย*หลักประกันสุขภาพรวบรวมและสรุปผลการดําเนินการ(น.ส.ไพจิต  พูลสวัสดิ์ )                            
ส$งทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

ทีมเลขาความเสีย่ง 


