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โรงพยาบาลพล 

อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 



 

 

 

คู่มือการจัดการขอ้ร้องเรียน โรงพยาบาลพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

 ความเป็นมา  
 ด้วยโรงพยาบาลพล  เป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหน้าท่ีให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขใน
เขตพื้นท่ีอำเภอพล โดยให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและ ภายนอกหน่วยงาน 
รวมท้ังมุ่งเน้นให้บุคลากรโรงพยาบาลพล ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โรงพยาบาลพล 
จึงได้ จัดให้มีระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงานขึ้นตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และดำเนินการ
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงออกถึงการดำเนินงานการให้บริการทาง การแพทย์ท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ซ่ึงการดำเนินการได้กำหนดขั้นตอน และกรอบเวลาในการ ตอบสนองข้อร้องเรียนให้ สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ต่อมาในปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเคร่ืองมือเพื่อเป็น มาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่าง โปร่งใสและมีคุณธรรม “เรียกว่า การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ” ( Integrity and Transparency Assessment : ITA 
) ซ่ึงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงาน โดยกำหนดให ้ประเมินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคแยกกัน คือ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
ดังนั้นโรงพยาบาลพล เป็นจึงปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไป
หลักเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลพล 

๒. เพื่อจัดให้มีระบบการตอบสนองข้อร้องเรียนตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓. เพื่อให้ การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลพล  จังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับเกณฑ์

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) และหลักเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 



ขอบเขต  

 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่

ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี จัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน การรับและตรวจสอบ ข้อร้องเรียนจากช่องทาง

ต่าง ๆ การประสานผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบ ข้อเท็จจริง แก้ไข ปรับปรุง 

หรือดำเนินการตามหน้าท่ี การแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของ 

โรงพยาบาลพล การวิเคราะห์และ สรุปผล การจัดการข้อร้องเรียน รวมท้ังการกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง

ป้องกันแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนต่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทราบปีละ ๒ คร้ัง (เดือนมีนาคม, 

เดือนกันยายน) 

 

คำนิยาม  

 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงข้อร้องเรียน การ

แจ้งกลับผู้ร้องเรียน  

 ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ หมายถึง ข้อร้องเรียนเก่ียวกับระบบการให้บริการ และ 

การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ท้ังในเร่ืองของความบกพร่อง ความล่าช้า ความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใส 

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

 ข้อร้องเรียนท่ัวไป หมายถึง ข้อร้องเรียนท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น ปัญหาด้าน 

ส่ิงแวดล้อม ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

 เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมหมายถึงเร่ืองท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ 

เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามและ  

 ๑.๑เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ท่ีผู้ร้องขอให้ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ เช่น ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน

ระดับอำเภอ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้วย

วาจา/ โทรศัพท์ หรือลายลักษณ์อักษร(หนังสือ) หรืออ่ืนใด  

 ๑.๒ เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนท่ี โรงพยาบาลพล ได้รับจากหน่วยงานหรือ ส่วนกลางกรณีเป็นเร่ืองท่ีอยู่

ในวิสัยท่ีสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือช่วยเหลือได้หรือสามารถประสานให้หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ี

โดยตรงในพื้นท่ีดำเนินการต่อไปได้  

 เมื่อประชาชนบอกเล่าเร่ืองราวความเดือดร้อน ความเสียหาย ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับเร่ือง 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ก็จะได้รับความช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง อัน 

เนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือ พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย 

 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป บุคลากรโรงพยาบาลพล 



 ผู้แจ้งข้อร้องเรียน หมายถึง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีแจ้งข้อ 

ร้องเรียนมายังโรงพยาบาลพลผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 เจ้าหน้าท่ีรับข้อร้องเรียน หมายถึง ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลพล 

 

ช่องทางการติดต่อ หมายถึง การติดต่อส่ือสารแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทาง  

 ๑) การติดต่อด้วยตนเอง ท่ีโรงพยาบาลพล 

 ๒) โทรศัพท์ หมายเลขผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๐๙๘ - ๑๐๒๑๔๔๗  หัวหน้าพยาบาล ๐๘๖ -  

๖๓๕๗๒๑๙  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  ๐๘๑-๓๖๙๔๕๖๔ 

  ๓) หนังสือ/จดหมาย ส่งมาท่ี โรงพยาบาลพล ๒๑๕ ถนนมิตรภาพ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

๔๐๑๒๐  โทรสาร หมายเลข  ๐๔๓  ๔๑๘๗๐๖  

 ๔) ตู้รับความคิดเห็น บริเวณหน้าหน่วยบริการ จำนวน  ๔ จุด  

 ๕) ทาง Internet : www.phonhospital.go.th    

 ๖) เร่ืองแจ้งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากช่องทางอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม  

สปสช. โทร ๑๓๓๐  

 ๗) เวทีประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  /  หัวหน้าส่วนราชการ 

 

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน  

ขั้นตอนท่ี ๑ : การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีจัดการข้อร้องเรียน  

๑ ) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีจัดการ ข้อร้องเรียนของ โรงพยาบาลพล และกำหนดหน้าท่ีของ เจ้าหน้าท่ี จัดการข้อ

ร้องเรียน  

๒) กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน และแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ  

ขั้นตอนท่ี ๒ : การรับข้อร้องเรียน  

 เจ้าหน้าท่ี จัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ดำเนินการรับเร่ือง ตรวจสอบ ติดตามข้อ ร้องเรียนท่ี 

แจ้งเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาด าเนินการรับ ข้อร้องเรียน
เพื่อประสาน 

ติดต่อด้วยตนเอง ทุกคร้ังทีมีผู้มาติดต่อ ภายใน ๑ วัน 
โทรศัพท์ ทุกคร้ังท่ีมีโทรศัพท์เข้ามา ภายใน ๑ วัน 



หนังสือ หรือโทรสาร ทุกคร้ังท่ีมีหนังสือหรือโทรสาร เข้ามา ภายใน ๑ วัน นับจากวันท่ีงานสาร
บรรณ ลงเลขรับหนังสือ หรือโทรสาร
แล้วจัดส่ง หนังสือให้ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน 

ตู้รับความคิดเห็น ทุกคร้ังท่ีพบว่ามีเอกสาร ในวัน
ราชการ   

เปิดตู้รับความคิดเห็นและประสาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน ๑ วัน 

Internet ทุกวันทำการ กรรมการบริหาร และประสาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน ๑ วัน 

เร่ืองแจ้งผ่านสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด 

 ทุกคร้ังท่ีมีหนังสือ เข้ามา ภายใน ๑ 
วัน นับจากวันท่ีงานสารบรรณ ลงเลข
รับหนังสือ หรือโทรสารแล้วจัดส่ง 
หนังสือให้ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 

 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ : การบันทึกข้อร้องเรียน  

 ๑) กรณีมีผู้ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าท่ีผู้รับข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลพล ต้อง

บันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มบันทึกรับเร่ืองร้องเรียนโรงพยาบาลพล การบันทึกข้อมูล ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับ

เร่ืองร้องเรียน บันทึกรายละเอียดของเร่ืองท่ีร้องเรียน และความต้องการของผู้ร้องเรียนท่ีต้องการให้หน่วยงาน

ดำเนินการ และให้สอบถาม ชื่อ-สกุล หมายเลข โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ (หากผู้ร้องเรียนประสงค์ให้

ข้อมูล) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันรวมท้ังเป็นประโยชน์ ในการแจ้งข้อมูลการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงแก่ผู้

ร้องเรียน และเพื่อป้องกันการกล่ันแกล้ง 

  ๒) กรณี ผู้ร้องเรียนแจ้งเร่ืองทางหนังสือ โทรสาร บัตรสนเท่ห์ ให้ เจ้าหน้าท่ี 

 ๓) กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งเร่ืองทางอินเตอร์เน็ต ให้เจ้าหน้าท่ี รับเร่ืองร้องเรียนแล้วจัดส่งให้ศูนย์รับข้อ

ร้องเรียน 

ขั้นตอนท่ี ๔ : การจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียน 

  หลังจากผู้รับเร่ืองร้องเรียนของศูนย์รับข้อร้องเรียนไว้แล้วให้เสนอเร่ืองต่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พล ทราบเพื่อพิจารณาส่ังการ หลังจากนั้นให้ดำเนินการดังนี้  

 ๑) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง  



 ๒) แจ้งเร่ืองโดยทางโทรศัพท์ /ทำหนังสือตอบกลับผู้ร้องเรียน กรณีปกติภายใน ๒๐ วัน หลังจากรับ

เร่ืองร้องเรียน หากเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบ และแจ้งผลได้ทันภายใน ๒๐วัน แจ้ง ผู้ร้องเรียน

ในเบ้ืองต้นว่าหน่วยงานได้รับเร่ืองไว้ดำเนินการแล้ว เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงแจ้งผลให้ทราบ อีกคร้ัง 

กรณีเร่งด่วนภายใน ๗ วันทำการ หากเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบ และแจ้งผลได้ทัน ภายใน ๗วัน 

แจ้งผู้ร้องเรียนในเบ้ืองต้นว่าหน่วยงานได้รับเร่ืองไว้ดำเนินการแล้ว เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จึงแจ้งผลให้

ทราบอีกคร้ัง 

การติดตามประเมินผลและการรายงานการจัดการข้อร้องเรียน  

๑) ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน รวบรวมข้อร้องเรียนและผลการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อร้องเรียน ท้ังหมด แล้ว

จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน ปีละ ๒ คร้ัง และขออนุมัตินำข้อมูล เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีละ ๒ คร้ัง    

๒)แบบรายงานการจัดการข้อร้องเรียน ใช้ในการรายงานสรุปข้อร้องเรียน ในความรับผิดชอบปีละ ๒ คร้ัง 

หมายเหตุ : กรณีบัตรสนเท่ห์ ข้อร้องเรียนท่ีผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ท่ีอยู่ โดยปกติไม่นำเข้ากระบวนการ จัดการ

ข้อร้องเรียน แต่ถ้าเร่ืองดังกล่าวมีความสำคัญ เช่น การร้องเรียนเร่ืองกระบวนการให้บริการสุขภาพ จะนำเร่ือง

ร้องเรียนเข้ามานำเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อปรับปรุง แก้ไข ทบทวน เพื่อพัฒนา คุณภาพบริการให้

เป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล ต่อไป 

 

 

 

 



ข้ันตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรยีน 

โรงพยาบาลพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ตู้รับเรื่องร้องเรียน/Web site/FB / ศูนย์ดำรงธรรม/ที่ประชุมหัวหน้าส่วน/กำนัน,ผญบ./ สปสช. 

พิจารณาแยกประเภทเรื่องและตอบรับเบื้องต้น 

เรื่อง ม.18 (4) เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องจาก 1330 เรื่อง ม.41 

- คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

- ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น 

ส่งต่อ สสจ.ขอนแก่น 

- คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง /ติดตามผลตามเวลาที่กำหนด 

- กรณีเรื่องที่ต้องเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น 

เสนอ.ผอก.รพและ

ตอบกลับ1330 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้ง สสจ.ขอนแก่น 

ไกล่เกลี่ยได้ ไกล่เกลี่ยไม่ได้ 

ยุติเรื่อง 

บันทึกข้อมูล 

ส่งคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพมาตรฐานระดับ

จังหวัด 

เรื่องงานพัสดุ 

- คณะกรรมการรับ

เรื่องร้องเรียน 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง /ติดตามผล

ตามเวลาที่กำหนด 

-รายงานผู้อำนวยการ

โรงพยาบาล 

 
แจ้งผลการพิจารณา

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 



                   

 



กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 

โรงพยาบาลพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ขั้นที่  1  รับเรื่อง 
 

 

            

         แจ้งผู้ร้องเบ้ือต้น 

ขั้นที่  2  ตรวจสอบ  

 

 

 

ขั้นที่  3   สั่งการ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล 

            พิจารณาสั่งการ 
 

ขั้นที่ 4  การดำเนินการ 

 

 

             ยุติเรื่อง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล     ไมยุ่ติเรื่อง 
              พิจารณาสั่งการ 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ตู้รับเรื่องร้องเรียน/  
Web site/FB / ศูนย์ดำรงธรรม/ที่ประชุมหัวหน้าส่วน/กำนัน,ผญบ./ สปสช. 

พิจารณาแยกประเภทเร่ืองและตอบรับเบ้ืองต้น 

ศูนยร์บัเรื่องร้องเรียน 

ลงทะเบียนรบัเรื่อง /ตรวจสอบ /แยก
วิเคราะหเ์นือ้หา/จัดท าบันทึกสั่งการ 

ภายใน  2  วันท าการ 

ภายใน  1  วันท าการ 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบ   
ปรับปรุงแก้ไข และรายงานกลับศูนย์ฯ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ติดตามรายงานผล/สรุปผลการ
ดำเนินงาน วิเคราะห์ จัดทำรายงาน  เสนอผู้บริหาร 

รายเดือนปี และเก็บเรื่อง 

ภายใน  7   วันท าการ 

ต้ังคณะกรรมการ
สอบฯ หรือส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใน  10   วันท าการ 



       

ขั้นท่ี  5  แจ้งผลการดำเนินงาน 

/ประกาศเผยแพร่ 
 

 

 มาตรการป้องกันความเส่ียง  Sentinel  Event  โรงพยาบาลพล 

เรื่อง  เหตุการณ์ร้องเรยีน 

มาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบัติ 
1.การเตรียมคน 1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ

คุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ,คณะกรรมการความปลอดภัย
และการเจรจาไกล่เกล่ีย  คณะกรรมการความเส่ียง 
2.ปฐมนิเทศข้าราชการ  เจ้าหน้าท่ีท่ีบรรจุใหม่  ย้ายมา 
3.ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง 

2.การเตรียมข้อมูลข่าวสาร 1. มีศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
2. มีตู้รับเร่ืองร้องเรียน 
3. ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนทาง Internet 
4.รับฟังความคิดเห็นจากเวทีประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

3.วิธีปฏิบัติท่ีรัดกุม 1.ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจ  มาตรฐานวิชาชีพ  
และวิสัยทัศน์ท่ีว่า บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
2.ปฏิบัติตามค่านิยม  MOPH 

4.การควบคุมกระบวนการ 1.มีและใช้ระบบการจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิผล  
ระดับจังหวัด  ระดับหน่วยบริการ รพ./ รพ.สต. 
2.มีการบันทึกและรายงานเร่ืองร้องเรียน 
3.มีการประชุมคณะกรรมการ 

5.แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา 1. ประสานหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
2.รายงานผู้อำนวยการโรพยาบาล 
3.คณะกรรมการเจรจาไกล่เกล่ียเยี่ยม/เจรจา/พิจารณา
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม/ยุติปัญหา/รายงาน สสจ.
ขอนแก่น 

แจ้งผลดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน  นำผลการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงฯและประกาศเผยแพร่ 

ภายใน  2   วันท าการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน  โรงพยาบาลพล 

 

      วันท่ี  ........เดือน..........................พ.ศ..................... 

 

 ชื่อ – สกุล  (ผู้ร้องเรียน).........................................................ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี............... 

ตำบล.........................................อำเภอ........................................จังหวัด..........................เบอร์โทร................... 

เร่ืองท่ีร้องเรียน.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

 

 โรงพยาบาลพล  ยินดีรับเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  และจะตอบกลับเบ้ืองต้นภายใน 2 วันทำการ 

 

      ลงชื่อผู้รับเร่ือง.................................................. 

      วัน  เดือน  ปี.................................................... 

       เวลา....................................................น. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการจัดการข้อร้องเรียน  โรงพยาบาลพล ไตรมาส 2.ปี  2561 

ว. ด.ป.รับ
เร่ือง 

รายละเอียดข้อร้องเรียนพอ
สังเขป 

ช่องทางรับเร่ือง ผลการดำเนินการ/แก้ไข 
การตอบกลับกรณีมีข้อมูลผู้ร้อง(วันทำการ) 

ไม่มีข้อมูลผู้ร้อง 
ภายใน15วัน เกิน 15 วัน ไม่ได้ตอบ 

22มค.61 1. รอนาน  5  เร่ือง ตู้รับเร่ือง     ไม่ลงนม 
(เปิดตู้) 2. พฤติกรรมบริการ 2 เร่ือง ตู้รับเร่ือง     ไม่ลงนาม 
 3.ไม่เรียกชื่อตามคิว 1 เร่ือง ตู้รับเร่ือง     ไม่ลงนาม 
 4.ชื่นชม/เสนอแนะ  2  เร่ือง ตู้รับเร่ือง     ไม่ลงนาม 
        
26 มี.ค 61 1.เสนอให้ปรับลำโพงเสียง ตู้รับเร่ือง      
 2.แพทย์ไม่ควรป่ันจักรยาน

ขึ้นมาบนตึก 
ตู้รับเร่ือง แจ้งแพทย์ทราบ  ไม่ป่ัน

ขึ้นมาอีก 
   ไม่ลงนาม 

 3.ให้นักศึกษาฝึกงานเจาะ
เลือด เลือดหกเลอะ ผู้ป่วย
แน่นอก เกร็ง 

ตู้รับเร่ือง แจ้งหน่วยงานทราบ /กรรมการ
กองทุนฯ 

   

 4.พฤติกรรมบริการ ตู้รับเร่ือง แจ้งหน่วยงาน /   ไม่ลงนาม 
 5.ไม่ได้นำเอกสารผู้ป่วยมา 

พฤติกรรม จนท.ไม่เหมาะสม 
ตู้รับเร่ือง นำแจ้งท่ีประชุม    ไม่ลงนาม 

 6.7 พฤติกรรมไม่เหมาะสม ตู้รับเร่ือง นำแจ้งท่ีประชุม    ไม่ลงนาม 
 8. NCD ไม่มีแพทย์ตรวจ จนท.รับเร่ือง จนท.ประสานองค์กร

แพทย์ 
/   ไม่ลงนาม 



 9. เก็บเงินค่าวัคซีนโรคพิษสุข
นัขบ้าน 

1330 โทร.แจ้งให้ผู้รับบริการนำ
ใบเสร็จมารับเงินคืน 

/    

        
        

 

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน  โรงพยาบาลพล ไตรมาส 3ปี  2561 

ว. ด.ป.รับ
เร่ือง 

รายละเอียดข้อร้องเรียนพอ
สังเขป 

ช่องทางรับเร่ือง ผลการดำเนินการ/แก้ไข 
การตอบกลับกรณีมีข้อมูลผู้ร้อง(วันทำการ) 

ไม่มีข้อมูลผู้ร้อง 
ภายใน15วัน เกิน 15 วัน ไม่ได้ตอบ 

26 เมย.61 1.กำนันโทรปรึกษา MCไม่มี
พรบ.ชนคนเดินถนน 

โทรศัพท์ ให้คำแนะนำ /    

        
2 พค. 61 ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนภาค

ประชาชน แจ้งว่าผู้ป่วยชื่อ...
เข้ารับการรักษาท่ีรพ.แล้วตา
มองไม่เห็น 

โทรศัพท์ แจ้งหน่วยงานIPDทราบ 
และโทร.ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งว่าให้นำผู้ป่วยมา รพ. 

/    

7 พค.61 ญาติผู้ป่วยหลังคลอด พบ
หนอนข้าวในข้าวต้มและเสียง
ดังตอนดึก 

บันทึก A4 แจ้งงานโภชนาการ :
ยกเลิกการซ้ือข้าวจาก
เกษตรกร หน.ตึกคุยกับ
ญาติ ขอโทษ 

1 วัน /แจ้งผู้
ร้องทางEmail 

   



8 พค.61 พฤติกรรมบริการไม่เหมาะสม 
2 เร่ือง  และรอนาน 2 เร่ือง 

ตู้รับเร่ือง แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    ไม่ลงนาม 

28 พค.61 จนท.โพสข้อความไม่สุภาพ
ออกส่ือทาง Facebook เป็น
การต่อว่า จนท.ผู้ปฏิบัติงาน 

จนท.Print ข้อความ
ให้ศูนย์รับข้อ
ร้องเรียน 

แจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน..ยุติ
เร่ือง 

3 วัน ยุติเร่ือง    

        
        

 

 

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน  โรงพยาบาลพล ไตรมาส..3 .ปี  2561 

 

ว. ด.ป.รับ
เร่ือง 

รายละเอียดข้อร้องเรียนพอ
สังเขป 

ช่องทางรับเร่ือง ผลการดำเนินการ/แก้ไข 
การตอบกลับกรณีมีข้อมูลผู้ร้อง(วันทำการ) 

ไม่มีข้อมูลผู้ร้อง 
ภายใน15วัน เกิน 15 วัน ไม่ได้ตอบ 

1 มิย.61 ร้องเรียนการเก็บค่าบริการ
นอกเวลาทำการ  กรณีไม่
ฉุกเฉิน 

โทรศัพท์ ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ทบทวน และ
ประธานโทรกลับผู้
ร้องเรียนเพื่อชี้แจง
แนวทาง จนเข้าใจกัน 

คร่ึงวัน ยุติ
เร่ืองได้ 

   

4 มิย.61 ญาติผู้ป่วยติดใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล Pt IPD โรค 

โทรศัพท์  หัวหน้า IPD รับเร่ืองและ
พูดคุย  อธิบายพยาธิ

1 วัน    



Pneumonia ได้รับยา
ปฏิชีวนะ ครบ 5 วัน ให้กลับ
บ้าน ได้แต่ยาโรคกระเพาะ 
อีก 4 วันต่อมา มา
โรงพยาบาลด้วยอาการ
เหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้ 
แพทย์ Dx AISTEMI/CHF ส่ง
ต่อ รพศ. เสียชีวิตท่ี ER 

สภาพของโรคให้ญาติ
เข้าใจ ญาติบอกว่าเข้าใจ
และยอมรับไม่ติดใจ 
รายงานให้ ผอ.ทราบ 

13 มิย.61 ชื่นชม  1 เรื่อง พูดจาดี ย้ิม
ดี พูดก้อเพาะสุภาพ ความ
สะอาดก็ดี (จินต์จฑา  ฟินไธ
สง)  

ตู้รับเร่ือง      

 

 

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน  โรงพยาบาลพล ไตรมาส.4.ปี  2561 

 

ว. ด.ป.รับ
เร่ือง 

รายละเอียดข้อร้องเรียนพอ
สังเขป 

ช่องทางรับเร่ือง ผลการดำเนินการ/แก้ไข 
การตอบกลับกรณีมีข้อมูลผู้ร้อง(วันทำการ) 

ไม่มีข้อมูลผู้ร้อง 
ภายใน15วัน เกิน 15 วัน ไม่ได้ตอบ 

12 กค.61 ญาติผู้ป่วย ร้องไปท่ี1330 มี 
3 เร่ือง 

โทรศัพท์ 1330 หาข้อมูลท่ีงาน NCD พบว่า
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

1  วัน    



1.รพ.พลไม่มียาจ่ายให้ผู้ป่วย 
2.จุดคัดกรองความดันมี1ท่ี 
3.ให้ช่วย,เจ้าหนักงานตรวจ 

ญาตินำไปรักษาท่ีกทม. ได้
ยามากิน เมื่อยาใกล้จะหมด
จึงนำตัวยามาขอรับต่อท่ี 
รพ.พล ซ่ึงเป็นยาไม่มีใน
บัญชียาหลัก 4 ตัว ส่วนการ
รักษาผู้ป่วยจะได้พบแพทย์
ทุกคน ได้ตอบกลับไปท่ี 
1330 ในวันเดียวกัน 

        
6 สค.61 สสจ.ขอนแก่น ขอประวัติ

ผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต ญาติยื่นขอ 
ม.41ไปท่ี สปสช.เขต 7 เมื่อ 
20 กค.61 

หนังสือราชการ ได้ดำเนินการส่งเอกสาร
ประวัติผู้ป่วย สรุปการรักษา 
บันทึกชันสูตรพลิกศพ ส่งให้
สสจ.วันท่ี 10 สค.61 ตาม

หนังสือที่ ขก 0032.310/1339 
ลงวันที่ 10สค.61 จังหวัดได้รับ
เอกสารแล้ว 

4 วัน    

 

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน  โรงพยาบาลพล ไตรมาส.4  ปี  2561 

 

ว. ด.ป.รับ
เร่ือง 

รายละเอียดข้อร้องเรียนพอ
สังเขป 

ช่องทางรับเร่ือง ผลการดำเนินการ/แก้ไข 
การตอบกลับกรณีมีข้อมูลผู้ร้อง(วันทำการ) 

ไม่มีข้อมูลผู้ร้อง 
ภายใน15วัน เกิน 15 วัน ไม่ได้ตอบ 



6 กย.61 การส่ังยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด
ของผู้ป่วยฟอกไต สิทธิ
กรมบัญชีกลาง 

ผ่าน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้
ชี้แจงผู้ป่วยแล้ว 

/    

 บัตรสนเท่ :พฤติกรรมบริการ      ไม่ลงนาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


