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คู่มือการปฏิบัติงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียน

COMPLAINT MANAGEMENT STANDARD OPERATION PROCEDURE 

โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่



ก

คำน์า

คู่มึอปฏิน้ตงานการจดการข้อร้องเรยน ในเรึ่องร้องเรียนทํ่วไปและเร์องร้องเรียนการทุจรึด 

ประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลลอง เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฎบ้ติงานด้านเรื่องร้องเรียนทื่วไป 

และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านถูนย์ร้บเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร, เพื่อ 

เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มึประสิทธิภาพสิทธิภาพ สอดคลองกับหลัก 

ธรรมาภิบาล (Good Govemace) ปุ่งใหัเกิดประโยชน์สุขแก,ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นคูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทซ็ต'องานบรีการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าโน 

การให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันดอสถานการถ3 
ประซาซนได้รับการอำนวยความสะดวก ดังนั้นการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความ 
รวดเรึวและมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของผู้ร้บบริการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นดอน กระบวนการ และ 

แนวทางในการปฏิบัติงานที่ซัดเจนและเป็นมาตรฐาน

โรงพยาบาลลอง สำนกงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องอำนวยความ 

สะดวกให้แก่ประชาชน บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ประสานงานการแกิไขปัญหาตามข้อร้องเรียน อำนวย 
ความสะดวกแก่ผู้ร้องทุกข้/รัองเรียน ตลอดจนประมวลผลประเดึนปัญหาเรื่องร้องทุกข้/ร้องเรียน 

เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือนำเสนอผู้บริหารส่ังการ และจัดทำกระบวนการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข้/ 

ร้องเรียน ตามมาตรฐานที่กำหนด ตรวจสอบได ้โปร่งใส ลดขั้นตอนท้1ม่จำเป็น ลดผลกระทบที่อาจเกิดแก่ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอํอมได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสร้างความเชี่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี

จึงได้จัดทำถู่มึอเส่มนี้ซ้นเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข/ร้องเรียน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่
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■ แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน (แบบฟอร์ม ๑) 
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- แบบฟอร์มรายงานอุบ้ติการณ์ F-RMH-O®๔



ถูมอการปฏีบัตงานการจัดการข้อร้องเรียน 

(Complaint Management standard Operation Procedure) 

หน่วยงานสูนย์ร้นเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.นพรี

«. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่ มีภารกิจหลักในการรักษาพยาบาล ส่งเสรีมป้องกันและ 
ต็นฟูสภาพ ชี่งมีบุคลากรและผู้ไช้บรีการเป็นจำบวนมาก จึงมีเหตุใหผู้ใช้บรีการร้องเรียนและร้องทุกข์โนทาร 

ได้รับการบริการหรือการดำเนินงานต่างๆ ทางการแพทย์ โดยมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข ์
หลากหลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง ทางโทรศัพท ์ทางจดหมาย ทางเว็บไซต ์และตามหน่วยงาน 
ต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ เช่น ถูนย์ดำรงธรรม สปสซ. สำนักงานประกันสังคม กรมบัญซีกลาง นอกจากนี ้
โรงพยาบาลลอง มีว็ธึการรับเรื่องร้องเรียนจากการสำรวจความดิดเท้น กส่องรับพึงความคิดเท้นในหอผูป่วย 
และมีการประเมินความคิดเท้นซองผูรับบริการ อนี่งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้บรรลุวัตสุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ โดยให้เป็นไปตาม พระราชบัญญ้ตืการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค์าสื่'งต่างๆ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับกาวเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ พบความเก่ียงเรื่องการเสนอราคาในข้ันตอนจัดซื้อจัดจ้าง การร่างขอบเขต
และคุณลักษณะของการซื้อ หรือการจ้าง รวมทั้งการตรวจรับพัสด ุจากหน่วยจัดซื้อจัดจ้างต่างๆใน

โรงพยาบาลลอง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวธึการบริหารกิจการบัานเมีองที่ด ี

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น 
ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธิ้ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดควานคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกิน 

ความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ?ถานการณ ์ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย์างสมรเสมอ จึงได้ดำเนินการ 

ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่ สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดแพร ่ประจำป ี๒๕๖๑ เพื่อนำมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลลอง อ.ลอง 
จ.แพร ่ประจำป ี๒๕๖๒

๒.วัตสุประสงค์
๒.๑ เพื่อการดำเนินการแกิไขและจัดการข้อร้องเรียน ความคิดเห้น ของผูรับบริการทุกหน่วยงานใน 

โรงพยาบาลลอง และผู้รับบริการในชุมชนอำเภอลองทึ๋1ต้รับผลกระทบจากการบริการด้าน 
สุขภาพ ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดีซื้น 

๒.๒เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ ในการดเนินงานจัดการข้อร้องเรียน 

เป็นไปตามแนวทางเดียวกันทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลลอง สอดคล้องกับนโยบายของ 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๓ เพ่ือเป็นแนวทางข้ันด้นในการเจราต่อรองไกล,เกลี่ย ป้องกันการฟ้องร้อง
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๖.๔ เพ่ีอสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ความสำคัญและทบทวนข้อ 
ร้องเรึยนที่มึความรุนแรง หรือเกิดขึ้นช์าๆ

๓.ขอบเขตบริการ
ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลลอง ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้ร้บผิดชอบ 

การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน การและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ กาวบันทึกข้อ 
ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพ่ือดำเนินการแกัIข/ปรับปรุง การประสานศนย์รับ 

เรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลลอง กาวประสานหน่วยงานภายนอกการตดตามผลแกัIข/ปรับปรุงเพี่อ 
เพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียนทราบและรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศนย์รับข้อ 

ร้องเรียนทราบ (รายเดือน)

๔.คำจำลัดความ
๔.๑ ข้อร้องเรียน หมายถึง คำรัอํงเรียนจากผู้ป่วย ญาด ิผู้รับบริการ บุคลากรภายนอกและภายใน 
องค์กร ท้1มได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ทำให้เกิดความไม่พงพอใจและแจ้ง 

ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการ

๔.๒ ข้อเสนอแนะ หมายถึง คำร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือแนะนำ เพื่อการปรับปรุงระบบการบริการ 
สิ่งแวดล้อมและอื่นๆของโรงพยาบาล

๔.๓ ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ป่วย ญาด ิผู้รับบรืการ ประชาชนที่'วใป องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วน 

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อโรงพยาบาล ผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตลุประสงค์ครอบคลุมการ 

ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย การสอบถาม หรือการขอข้อมูล

๔.๔ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางท่ีสามารถรับ- ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ประกอบด้วย ผู้ 
รับเร่ืองร้องเรียน ศนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หนังสีอถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร้องเรียนด้วย 

ตนเอง ร้องเรียนผ่านทางเว็บไชดํ และช่องทางอื่นๆเช่น ผ่านสื่อ

๔.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำ 
ชมเชย การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล โดยมีขั้นดอนการปฏิบัติงานได้แก่

๑. การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยระดับหน่วยงาน
๒. การรับข้อร้องเรียน
๓. การพิจารณาจัาแนกระดับและจัดการข้อร้องเรียน 

๔. การรับและรวบรวมข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ 

๔. การจัดทำรายงานสรุปผลการขัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหาร 

๖. การกำหนดมาตรการป้องกันแก1ขปัญหาข้อร้องเรียน 

๗. การนำมาตรการป้องกันแก้Iขปัญหาข้อร้องเรียนไปปฏึบ้ต
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๔.๖ การเจรจาต1อรองไกล่เกลยขันต้น หนายถึง การที่ทีมเจรจาไกล่เกลี่ยข0งหน่วยงานเจรจาไกล ่
เกลยเฉพาะหนาก่อนเมอพนเหตุการูณ์ที่นืแนๅ‘[นันลี่จ«ุy|ร0ู[รูยน

๔.๗ คณะกรรมการจัดการขัอรู้องเรียนของหน่วยงาน หมายถึง บุคคลทึ๋เด้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
ผู้รับผิดชอบการจัดการขัอร้องเรียน / ชมเชยของหน่วยงาน

๔.๘ ระดับข้อร้องเรียน เป็นการจำแนกความสำคัญของข้อร้องเรียนออกเป็น ๔ ระูคับ คังซั
ลำดับ ระดับ นิยาม ด้วอยำงเหตุการณ์ ระยะเวลาใน

การ
ฅอบลนอง

ผู้ร่บผิดชอบ

๑. ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
คำชมเชย
สอบถาม
หรือร้องขอ 
ข้อมูล

ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดึอดร้อนแต่มาติดต่อเพื่อ 

ข้อเสนอแนะ/[ท้ความ 

คิดเห็น/ชมเชยในการ 
ให้บริการ

-การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการ สถานที่ของ 

โรงพยาบาล
-การสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ 
ต่างๆ

๓ วันท่าการ หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง

๒. ข้อร้องเรียน 
เรื่องเลก

ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดึอดร้อนแต่มีการพูดคุย 
และสามารถแก1ัขได้โดย 
หน่วยงานเดียว

■การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการให้บริการของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

■การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 
ในการให้บริการของหน่วยงาน

ไม่เกิน๓๐วัน 
ท่าการ

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง

๓. ข้อร้องเรียน 
เรื่องใหญ่

-ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดึอดร้อน มีการโต้แย้ง 
เกิดซ้น ไม่สามารถแก้ไข 

ได้โดยหน่วยงานเดียว 
ต้องอาศัยทีมไกล่เกลี่ย 
และอำนาจของคณะ 
กรรมการบริหารในกาว 
แกั1ข
-เรื่องที่สร้างความเสื่อม 
เลียต่อชึ่อเสิยงของ 

โรงพยาบาล

■การร้องเรียบเก่ียวกับคุณภาพ
ในการให้บริการของหน่วยงาน 
■การร้องเรียนพฤติกรรมการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

■การร้องเรียนเก่ียวกับความผิด 
วินยร้ายแรงของเจ้าหน้าที ่
โรงพยาบาล
■การร้องเรียนความไม่โปร่งใส 
ของการจัคชัอจัดจ้าง 

■การร้องเรียนผ่านส่ือสังคม 
ออนไลน์

ไม่เกิน ๕ วัน 
ทำการ

■ทีมเจรจาไกล ่
เกลี่ย

■คณะกรรมการ
บริหาร 
โรงพยาบาล

๔. การห้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดึอดร้อนและร้องเรียน 
ต่อมวลชน หรือ 
ผู้บังคับบัญชาระดับ 
จังหวัด หรือมีการ 
ฟ้องร้องเกิดซ้น

■การร้องเรียนคุณภาพการ 
ให้บริการของหน่วยงาน 
■การร้องเรียนพฤติกรรมบริการ 
ของเจ้าหน้าที่

ภายใน ๒๔ 
ชัวโมง (ซ้แจง 

ให้ผู้ร้องเรียน 
ทราบ)

■ทีมเจรจาไกล ่
เกลี่ย
■คณะกรรมการ
บริหาร 
โรงพยาบาล
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■การร้องเรียนเที่ยวกับความผิด 
วืนัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาล

■ทารร้องเรียนความไม่โปร่งใส 
ของการจัดซัอจ้ดจ้าง

■การเรียกร้องให้โรงพยาบาล 
ชดเชยคำเสียหายจากการ 
ให้บรืการที่ผิดพลาด (ม.๔®)

•หน่วยงาน 
ระดับสูงชันไป 

เข่น สสจ.แพร ่
สปสข.

๔. นโยบายปฎบต

๔.® จัดตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ฟ้องร้อง บริหาร 
จัดการข้อร้องเรียน รวมถงการให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท้จจริง 
ฟ้องตน และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้การปรับปรุงเชิงระนนต่อไป

๔.๒ จัดต้ังคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วย 
สันติวิธี กำกับ ติดตามประเมินผล รวมตั้งไกล่เกลี่ยทรเนพิพาท/ข้อขัดแย้ง ที่เกิดชันในหน่วยงาน

๔.๓ กำหนดให้มีข่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ได้แก่
- ดู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ข้อคิดเห้น

- ร้องเรียนผ่านทางจดหมายถึงผู้เที่ยวข้อง

- ร้องเรียนด้วยตนเอง กรล่!โม่มีหนังสือร้องเรียน ให้มีการบันทิกรายละเอียดการร้องเรียน 

พร้อมชื่อ นามสกุล ลงลายมือชื่อ พร้อมที่อยู ่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดต่อได้

- ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ให้มีการบันทึกวายละเอียดการร้องเรียน พร้อมที่อยู ่เบอร์โทรศัพท์ 

ที่สามารถติดต่อได้

- ร้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตเข่น เวิบไซต์,อีฌส์กระทุต่างๆเป็นด้นให้ผู้ดูแลระบบ 

รวบรวมข้อมูล

- ร้องเรียนทางสื่อ สิ่งพิมท ์สื่อมวลชนให้รวบรวมข้อมูล

๔.๔ให้ทุกกลุ่มงาน / งาน นำมาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการข้อร้องเรียน” ใช้เป็นแนวทาง 
แนวทางในการปฎบัติ ควบคุม กำกับ ติดตาม ในหน่วยงาน
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๖.ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันคุกร ์(ยกเวันวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.- 
๑๖.๓๐น.

๗. ระยะเวลาในการตอบสนองข้อร้องเรียน หมายถึง เวลาในการตำเนินการจนเสร็จสินกระบวนการ
๗.๑ ผู้ร้องเรียนติดต่อเพื่อขอข้อเสนอแนะ/ให้ความเห็น/สอบถามข้อมูล/ชอข้อมูล เวลาในการดำเนินการไม ่

เกิน ๓ วันทำการ
๗.๖ ผู้ร้องเรียนได้ร้บความเดีอดร้อนสุามารถแกิไขได้โดยโรงพยาบาลลอง เวลาในการดำเนินการไม่เกิน ๓๐ 

วันทำการ

๗.๓ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดึอดร้อนไม่สามารถแก้ไขได้โดยโรงพยาบาลลอง เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 

๓๐ วันทำการ หรือตามเกณทํที่กำหนดในเรื่องน้ันๆ
๘. ขั้นตอนปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

รายละเอียดของข้ันตอนการปฏีบ้ติงาน

๑) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

๑.๑ กำหนดสถานท่ีจัดตั้งถูนย ์/ จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

๑.!ธ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑.๓ พิจารณาคุณสมบติของบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน 

ของหน่วยงาน

๑.๔ ออก/แจ้งคำส์'งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รัฃผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งไห้ 
บุคลากรภายในหน่วยหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

๖) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ตองดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังคูนย์ๆ จาก 

ช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี

- โทรศัพท์
- ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่

- หนังสือ / จดหมาย
- เวบไซฅ ์ของโรงพยาบาลลอง
- อื่น ๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น
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๓) การบันทึกขัอรัองเรียน
เจาหน้าที่ๆ

๑. ทุกช่องทางที่มึการร้องเรียน เจ้^หน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อ 
ร้องเรียน แบบฟอร์มแบบบันทึกเรีองร้องเรียน / ร้องทุกข ์

๒. การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนแบบฟอร์มแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ควร 
ถามชึ่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ดิดต่อกลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นหลักฐานยนยันและบีองกัน 

การกลนแกลัง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจงข้อมูลการดำเนินกาแกัIข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้
รองเรยน

บทบาทหน้าที่

หน่วยงาน

๑. หัวหน้าหน่วยงานที่!ด้รับเรื่องร้องเรียน จากทุกช่องทาง
• กรณีทั้วไป แก้ปัญหาทันท ีเพื่อลดการฟ้องร้องและให้ผู้รับบรีการร้สีกดีขึ้น

• กรณีที่เกิดขึ้นช้ํากันบ่อยครั้ง และมีจำนวนมาก โหัทบทวนวเคราะหลาเหตุสำคัญและ 

ปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันมิใท้เกิดข้ึา

• กรณีเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง มีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องเกิดขึ้นเช่น มีอุน้ตการณ์ทางคลินิกที ่

รุนแรง เหตุการณ์ความไม่พิงพอใจ เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชี่อเสียงของ
โรงพยาบาล เป็นต้น ให้ผู้ประสบเหตุการณ์ในหน่วยงานประสานทีมไกล่เกลี่ยให้มา 

ดำเนินการเจรจาเพื่อยุตข้อขัดแย้ง และไกล่เกลี่ยเพื่อลดการฟ้องร้อง 

๒. มีการทบทวนคำร้องเรียนทุกวัน (ถ้ามี)
๓. รายงานผลการดำเนินการมาให้คณะกรรมการบรีหารความเสี่ยง ภายในเวลาที่กำหนด 

คณะกรรมการบริหารความเลี่ยง

๑. รับและส่งข้อมูล เรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก!ขปรับปรุง
๒. ดำเนินการพิจารณา แบ่งระดับความรุนแรง คัดแยกข้อมูล ประ๓ทเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และประสานงานกับหน่วยงาน/ทึมงาน ที่เกี่ยวข้อง

๓. บันทึก สรุปข้อมูลการร้องเรียน ผลการปรับปรุงที่ได้รับจากหน่วยงาน และจัดทำรายงานต่อ 
คณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย (toP-SAFETY)

๑. ให้การช่วยเหสีอเบองต้นทันที กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง และมีแนวโน้มจะเกิดข้อร้องเรียน การ 
ฟ้องร้องเพื่อหาช่องทางประนิประนอม แก้!ขปัญหา หริอยุดิข้อขัดแย้ง 

๒. กรณีร้องเรียน ฟ้องร้องท้!ม,สามารถยุดีได้ไนระดับหน่วยงาน สีบสวนข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องดำเนินการเจรจาไกล่เกล่ีย ตามขั้นตอนและกระบวนการจนสามารถยุติได้
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๓. จัดทำรายงานความเห้น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

โรงพยาบาล

หน่วยร้บเรื่องร้องเรียน

๑. รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์
๒. บันทึกข้อร้องเรียนผ่านระบบ Data center ของ สปสข.

๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
๔.ใท้คำปรีกษาแนะนำเรื่องการใข้สิทธการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการและประชาชน
๔. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แนวทางแกัIขข้อร้องเรียน
๖. ประสานงานทะเบียนราษฎร์ในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มารับบริการ
๗. ดำเนินการงานรับเงินข่วยเหลีอฟ้องด้นทั้งมาตรา ๔๑ และ ๑๘(๔)

๘.ผู้รับผดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงพยาบาล
๒. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๓. คณะกรรมการความปลอดภัยผู้ปวยและการเจรจาไกล่เกลี่ย
๔. คณะกรรมการบริหารจัดความเลี่ยงโรงพยาบาล
๔. หน่วยงาน/ทีมนำ
๖. บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลลอง
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6๐. ซ้นตอนการจัดการส์องร้องเรียน

หน้าที่ ๙

ลำดับ รายละเอียด ผู้ร้บผิดชอบ ระยะเวลา

๑. - แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ผู้ร้องเรียน ๒ วันทำการ
๒. - รับเร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบฟ้องต้น และลงทะเบียน หน่วยรับเรื่องร้องเรียน

๓. - แจ้ง/ส่งเรื่องใพ้กับประธานกรรมการเพื่อพิจารณา •คณะกรรมการความ
ภายใน ๒ วันทำการนับต้ังแต่วันพื่1ครับข้อร้องเรียน ปลอดภัยผู้ป่วยและการ

•แจ้งตอบรับภารได้รับเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียน
เจรจาไกล่เกลี่ย

ภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่วันท!ด้รับข้อร้องเรียน •คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเลี่ยง

๔. - สอบถาม/สืบหารายละเอียด/ข้อมูลเพื่มเดิม/ คณะกรรมการความ ๔ วันทำการ
ข้อเท็จจริงฟ้องต้น ปลอดภัยผู้ป่วยและการ 

เจรจาไกล่เกลี่ย

๔. - แจ้งและประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา คณะกรรมการความ ไม่เกิน
ข้อเท็จจริง สาเหต ุและกำหนดแนวทางแก้!ข ปลอดภัยผู้ป่วยและการ 

เจรจาไกล่เกลี่ยและผู้ที่
๑๒ วัน

เกี่ยวข้อง ทำการ

๖. - รายงานผลการพิจารณาและเสนอแนวทางแก้!ขต่อ ประธานคณะกรรมการ ๔วัน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ทำการ

๗. - แจ้งผลและแนวทางแก้!ขใท้แก่ผู้ร้องเรียน ประธานคณะกรรมการ/ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- รวบรวมสถิดิและรายงานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ ทุกเดึอน

โรงพยาบาล บริหารจัดการความเสี่ยง



หนาที่ ๑๐

©๑. มาตรฐานงาน

การดำเนินการนก็ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำVIนด

กรรนึได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ดำเนินการตรวจสอบและ 
พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดำเนินการแก็ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน
___ 4 •เวลาท่ก่าหนด

©๒. แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน

แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มรายงานอุบตการณ ์F-RMH-O®๕

«๓.จ้ตหำโตย
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่

- หมายเลขโทรศัพท ์๐ ๕๔๕๘, (axsloioi 1 o &(S^Csld (ริ)

- หมายเลขโทรสาร ๐ ๕๔๕๘ ๑๖๖๑ ต่อ ๑๐๔๑

- เว็บไชต www.Longhosp.go th

http://www.Longhosp.go


ภาคผนวก



แบบฟอร์มหนังสือ!องเรียน

เขียนที่. 
วันที.่.... .เดือน......................พ.ศ.

เรื่อง.

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลลอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. อาย.ุ............ .บ ิอยู่บ้านเลขที่

.......................... หมู่ที.่................. ตำบล....................... อำ๓อ
............................................. จังหวัด................................... โทรศัพท.์............................. ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจาก.

ดังนั้น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... จิงใคร่ขอ

ร้องเรียน/ร้องทุกข ์มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่เพื่อไท้ดำเนินการช่วยเหลอ และแก้Iข 
ปัญหาดังนี้

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานตำงๆ มาด้วย ดือ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน........ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน........ ฉบับ
๓. บัญขีรายชื่อผั1ด้รับความเดือดร้อน (ถ้ามึ) จำนวน......... ฉบับ
๔. เอกสารอ่ืนๆ (ระบุ)......................................

ขอแสดงความนับถือ

(ลงช่ีอ)......................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

(................................................... )
ตำแหน่ง...................................................... (ถ้ามี)

หมายเลขโทรศัพท์...................................................

นบบฟอร่ม



เลขที่เรื่อง.

แบบา3นทึกการรับเร่ืองร้องเรียน
ช่องทางที่ร,ับแชัง 1 Iโทรสัพห I I บุคคล โ เจดหมาย / แฟิกซ I เหนังสีอฟิมพ□ Email □ อินเตอร์เน็ต I I อื่นๆ..............................
วันที่รับแจง............................. เวลา................................................
ชึ่อผู้แชัง................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได ้/ เบอร์โทรศัพท ์
รายละเอียดการรับเรื่อง 

รายละเอียดเรื่อง

. การดำเนินการเข้องด้น 

I I ยุติโดยหน่วยรับเรื่องร้องเรียน.

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 
เห็นควร
๑.
k>.

ลงชื่อ 1 ผู้ร้องเรียน 
.)

ลงชื่อ .ผรับเรื่องร้องเรียน

.)
วันที่. V.

ลงช่ือ

ความเห็นผย์านวยการโรงพยาบาลลอง

ลงชื่อ

นบนฟอร์ม to (ด้านหน้า)



ผลการดำเนินการ

การดำเนินการดํอดังนี้

ผดำเนินการ.
(.

ตำแหน่ง.

เรียน ผ้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ลงชื่อ

ความเห็นย้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ลงชิอ............
(........... ............................ )

การยุตเรื่อง
๑. แจ้งใท้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบโดย
□ โทรศัพท์□บุคคล □จดหมาย □Email □อื่นๆ.........

๒. การยอมร้บของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
□ พอใจ ยอมรับได้
I Iไม่พึงพอใจ ยอมรับไม่ได้

ผู้สรุป.....................................
(......................................

ตำแหน่ง.....................................
สินสุดการดำเนินการเมื่อวันที.่.......... เวลา■

แบบฟอร์ม to (ด้านหลง)



รายงานอุบ้ตการณ์!รงพยาบาลลอง ]

[ long hospital incident report J

ผู้เสียหาย □ ผู้ป้วย/ญาต □ เชัาหน้าที ่
□ โรงพยาบาล□อื่นๆระบุ. เลขที่.

ข็อผู้ป่วย...................................................... อายุ.................. เพศ....................
AN.................. HN..................

สถานที๓่คเหต.ุ..........................

แพทย์เจ้าของไข้............................................ วันที่เกิคเหตุ.................. เวลา..............

เหตุการ(บเร่ือง............................................................
บรรยายสรุปเหตุการณ.์..................................................

การควบตุมพวามเลี่ยงในหน่วยงาน
1) สามารถจ้ดการได้1นหน่วยงาน □ได ้□ไมใด้
2) หน่วยงานมีมาตรการป้องกับและแก้ไขในหน่วยงาน (Risk Profile)

□ มี □ไม่ม ี □ มีแต่ไม่ปฏึน้ตตามมาตรการ
กิ?!กรรมการาาโเทวน

1) สาเหตุ

?) แนวทางการแก้ไข

■ริ) ข้ดเสบคแบะขคงหน่วยงาบ

ลงช่ีอผู้รายงาบ...................... .(....................................) ตำแหน่ง
รายงาน...................
โปรแกรมความเลี่ยง 9 โปรนกรม

.หน่วยงาน...........วันที่

ความเลี่ยงทางคสินิก Clinic risk) ความน็ ยงท้วไป (Non clinic risk)
การรักษา
พยาบาล

คลาดเคลื่อน
ทางยา

บ๊องกันและควบคุม 
การทพเข้อ

โครงสรัางกายภาพ 
/เค่รองมีอ

พqดิกรรมบ่?การ/ 
จ่ร้ยรรรม

การเงิน 
และการบัญชี

ความบ่ลอพกัย 
ในการทำงาน

เทคโนโลยึ/ 
เวชระเบียน

โปรแกรม
อื่นๆ

PCT PTC 1C ENV HRM Finance OCC IT/IM Other
ระดับความ7นแรง 9 ระคับ

ระดับ ยังไม่เกิด เทคข้น กับคน ส่งผล รักษา ยาวกว่า ถาวร นอน/
ความ A B C ว E F G Pump

รบแรง* H

1^7
Dead

* ระดับความรุนแรง A, B, (ะ, D รายงานและทบทวนภายใน 14 วัน 
ระดับความรุนแรง E, F, G, H, I รายงานภายใน 24 โมง และทบทวนภายใน 14 วัน

F-RMH-015 (แดัIขครั้งที ่7ะ 01/04/2559)



ระคบ ความรุนแรง ระยะเวลา

A
ยังไม๓่คความผิดพลาด

เหตุการณ์ซึ่งมึโอกาสน่ไดความคลาดเคล่ือน
เหตุการณ์ที่เกิอบพลาด ตรวจพบหรือ แ^ไขได้ทนก่อนเกิดเหตุ

ยังไม,

B
ไม่มีความรุนแรง

เกิดเหตุการณ ์/ความคลาดเคลื่อนวะหว่างหนํวองาน เกิดผิดพลาดข้ึนแล้ว แก ่ฎกดรวจพบท่อน ยังไม่สง
ขึ้ป๋วย 4ด้าหน้าที ่/เครื่องมีอ /อุปกรณ์ กระบวนการม่างาน/ ลื่งแวดล้อมสุมขบและองก่กร 
ผลกระทบด้านทรัพย์สิน ไม่ร^ลคำทวามเร๓ทย 
ผลกระทบด้านขึ้อเสียง

เกิดขึ้น

C
รุนแรงน้อย

เกิดความคลาดเคลื่อนกับ^ป่วย แด่ไม่ท้าให้^ป่วยได้รับดันตราย หรือเกิดความคลาดเคลื่อนกับคน/ กับคน
เจ้าหน้าที่ /เครื่องมือ /จุปกรณ ์กระบวนการทำงาน/ สิงแวดล้อมสุมชน หรือองด้กร แด่ไม่เกิดดันดราย 
สามารท แกัเขเหตุการณ์ได้ มีผลน่าพอใจ 
ผลกวะทบด้านทรัพย์สิน มุลคำควาvifitnrw ไม่นiืv 1.000 บาท 
ผลกวะทบด้านชี่อเสียง

D
รุนแรงปานกลาง

เกิดความคลาดเคลื่ตบกับผู้ป่วย ส่งผลใพ้ด้องมีการเผิาระวงอาการเพิ่ม เกิดความคลาดเคลื่อนกับคน
เจ้าหน้าท่ี /เครื่องมือ /อุปกรณ ์กระบวนการท้างาน/ ส,ิงแวดล้อมสุมชนหรือองด้กร ส่งผลได้ด้องมีการ 
เผิาระวังเพื่อไท้ลื่นใจ หรือ ท้าใท้ด้องหยดปฦบ้ตงานซ์วคราว ใช้เวลาแกัเขระยะหนึ่ง 
ผลกระทนด้านทรัพย์สิน คำควาน^&ทาย 1.001-5.000 บาm 
ผลกวะทบด้านขึ้อศยง

ส่งผล

E
รุนแรงมาก

เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดความเสียหายด่อผู้ป่วยเป็นการซ์วคราว ด้องมีการ รักษา
าใาบดรักพาเพิ่ม หรืคแกัเขเพิ่มเรฆระยะเวลาบาน /หรือเหตุการณ์มีผลผลกวะทบด้านเครื่องมีอ /
สุปกรณ์ กวะบวนการท้างาน/ สิงแวดล้อมสุมขน หรือองด่กร
ผลกระทบด้านทรัพย์สิน #ลคำเรยพาย 5.001- 10.000 บาท
ผลกระห!เด้าบ?}คเสียง pnfองเ3ยนทาบใบโรงทบาบาแAmviomsภายในองคํทร

F
รุนแรงมาก

เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดความเสียพายก่อผู้ป่วยเจนการช้วพราวด้รงรับไวันอน
โรงพยาาเาล หรือรักษาบานเกินกว่ากำหนด หรือเหตุการณ์มึผลผลกระทบด้านเครื่องมีอ /อปกรณ์ 
กระบวนการท้างาน/ สิงแวดล้อมสุมขน หรือองด้กร ด้องได้รับการแกัเข ขึ้งใช้เวลานาน 
ผลกระทบด้านทรัพย์สิน คำเสียทายพ.001-50.000 บาท
ผลกระหไ)ด้านขึ้อเสียง เร่บสyีnทลภายนอกองคํกร ทราบเ!รง

ยาวกว่า

G
รุนแรงมาก

เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดดันควายค่อผู้ป่วยเป็นการถาวร เข่น เกิดทวามฟิการถาวร
หรือ เหตุการณ์มีผลผลกวะทบด้านเครื่องมือ /อุปกรณ์ กระบวนกาวท้างาน/ สิ่งแวดล้อมชุมขน หรือ 
องด้กร พองแกัเขเร่งด่วน
ผลกระทบด้านทรัพย์สิน แลคำเสียหาย 50,001-100,000 บาท 
ผลกระทบด้าน?}คเสียง สีผถกระทบท่รสีอเสียงและภาทลัทบท]องคํกร

ถาวร

H
รุนแรงมาก

มึอุน้ตการณ์เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดดันตราย/เสียหายด่อผป่วยAจ้าหน้าที ่ด้องข่วยปีรืต หรือ จนบี)อบสงแก่ 
ช้วิพ หรือเหตุการณ์มีผลผลกระทบด้านเครื่องมือ /อุปกรณ์ กระบวนการท้างาน/ สิ่งแวดล้อมชุมชน 
หรือองค์กร ด้องแกัเขเร่งด่วนกายใน 48 ชั่วโมง
ผลกระทบด้านทรัพย์สิบ ทรทสีสีนเสียทายถาวร เป็นจำบวนนาก นลคำเสียทาย 100,001-500,000 บาท 
ผลกระทบด้าน?}คเสียง รผลกระทบฅ่อสีรเสียงและภาพลกบถ!องคํทร เ^ยงท่อการฟ้องfอง

นอน
Pump

1
รุนแรงมากที่สุด

เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยกิงขั้นเสียปีว่พ หรือ เกิดกับคน/องค์กร หรือเหตุการณ์มี 
ผลผลกระทบด้านเครื่องมือ /อุปกรณ์ กระบวนการท้างาน/ สิ่งแวดล้อมชุมชน หรือองค์กร ด้ธงแกัไธ 
เร่งด่วนภายใน 24 ขั้วโมง .
ผลกระทไเด้านทรัพย์สิบ นลค่าเสียทาย 500.001 4นใป
ผลกระทบด้านขั้ป็เสียง เสีทนเสีย1เอเสียงและภาฬสีกบท]องคํกร เกิทการฟ้องi'องพ']งเท{พ}ทแ

ขั้า
Dead

F-RMH-015 (แกัเขคร้ังvi 7ะ 01/04/2559)



I ^<หางทารรัฆrfaง!aง^ยน 
I ด้วยตนเอง จตหมาย โหรด้หท ์ด้?บส์อง 
I ?องเรียบ ส์อส์งพิมฟ่ ทึบไซด ้หน่วยงๆนอนๆ

ผงแสดงข้นคอบการรบเรืองร้องเริยน 
โรงพยาบาลลอง 8.ทปีง จ.แพร่

คณะ^รนการ2P -SAFETY 
พิ«ห(นาแระแ?-!สนไท<(
๓ลื่ยรพึ,้เท่นํ่ไายไบ 3 Yu

สมRM mmsrfoijit flits าแทาะน ่
นทรราช4านnrTuQS โ

ราอราบหาหป็าหปายงาน ปพราน/^»*การAตรา 
สม RM

((ง HOIR /ราชงานรุป้ตการท!ทาม 
นนนฟร4ม ( F-ftMH-01S )

ปพเ(าน^นาไทร/สตทามนท 
การท่าเบินงาน

1. เสนธย้ธำนวชการ รพ.
2. น?งนทนท่^รงเ^นน
3. ปรราทสันสน^นทเน 
Website รทyบท{ท รท.

ทํๆเบินการทามนาทรการ 
เรรจชา (น.ง!,น.!ร)/ 
นาทรการ^นๅด้บํ{ชาสัทง 
ห?ชมส่V.รายทนใส 
สสร.นท{ทราบ

• เสนชนา0นพท(!สสท.นท?
• ทนรกรรมการไกทํเภสัช 

พสันจํทพาท/สปสช.
• ปักสันรวิรี

สนงาน/ทนวรทน ปันสกแตะรายงาน 
การทบทวนทานแนบฟร{น (F-RMH- 
024)สํงรายทบใสปพชาน/ฐททการ/ 
เลขาภายใบ 14 ร่น

• หป่วยงาน*ำเบินกาวทบทวนทา 
ชาเทๆนลรนนาทาพโข

• กรฟ็เกึ๋ราสรงไททชทป่าชทน ไส 
สนRM สขาร(นานลรปพสานงาน

ทป่าร'!บเรี่รงรีองเรียน 
สททวามเสันทายฟ้องสัน

องปับสกรายงานอุบ้สก'รเป่ทามนบบฟ่อร่น (F-RMH-015)

ทเนรกรรมการบริหารขทการความเสื่ยงโรงทยา!ภล 
ประสานหน่วยงานสน{ยาซ้อง รีนเร่องรีองเรียน 

ทรวบสอบซ้อเสรีจริง



ผังแสดงขั้นดอนการรับเรองร้องเรียน 
โรงหยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่

ntmu/nulu 24 ซ์วโมง

คเฃรทรรม-SAFETY 
พิจารณาแรรแจ้'งร์,มไทส ่
นเล่ิยคฑี?น^ภาย’.บ 3 ว้าJ

1.1สบ0ผู้8*ทท«การ รห. 
ร-นจ้เ-พทนก่ผู้า(รง!รนน 
3.ปรหทสื'นพ้นซ์ผสนน 

; Website TY»yบ8ร« รห.

fiuRM รวบรวมข้ธมูF สถิร รินทารฟ่ 
แลรรายงานพลในQร','

■ทนงานพาหปัาหป่วยงาน ป ระ!ทน/ผู้จ*การAล 1 า 
ทีม RM

8งเลวามเสืยหายเบองร้น/ 
ชัแจงไกล'เภตึ่ย

ส่ง HOIR /รายงานนูฃ้ลการท!ลาน 
แบบฟอร์ม (f-RMH-015 )

ปร:{ทนผู้บรินาร/ลลลามพน 
ทารคำเนนงาน

ประสาบหีบงาน/ 
หน่วยงานที!?!ษาช้อง 
ลำ!บินการหนทวน

คำ!บินการลานมาลรการ 
น็เยวยา (ม.41.ม.18)/
มา•รภา (อบ'!ที!ภึ่ยวข้ยง 
หร์อมส่ง ทยงานให์ 
สสจ.แหเพราบ

• เสนรนายแหหย์สสง.!!หร์
• ทพร!ทรรมการไภล่เกตึ๋ซ . 

■พลบจังหวัล/สปส'ย.
น้พด้นรวิร

ทึบงาน/หนำธ ทบ บ้บทึกแสะรายงาน 
การทบทวนลามแบบฟอร์ม (F-RMH- 
024 )สํงรายงานให้ปร:ยาบ/ผู้จัลก•ท/ 
เลาทภาธโบ 14 จัน

• หน่วยงานคำ!บินกาวทบหวนหา 
สาเหลุ!เละแนวหางนภํใฯ

• กร!ป็เภึ๋ยวจัองหลายหน่วยงานให้ 
หีบRM พิจารณาและ!าเพสานงาน

ฟ่กงหางการรัน!รึ๋ปีงร้องเรึขบ
พ้วยตน!อง จตหมาย โหรสัหท์ ตูรับเรื่อง 
ร้องเรียน สื่อส่ิงหํมห ์เวึบไซคํ หน่วยงาบอื่นๆ

หน่วย5บเรื่องร้องเรียน 
สลทวนเสียหายเฟ้องร้น

สงบันทึกรายงานอุบ้ร้การณลามแบบฟอร์ม (F-RMH-CHS)

ลณะกร,ฌการบริหา1จลการทวาบเสื่ยงโรงหยาบาล 
ประสาบหน่วยงนท๓ียวห้อง ริบเรื่องร้องเรียบ 

ลรว\ทอบช้อเห้อจริง



ข้นตอนการระเงเรียน/ร้องทุกข์

(รงพยาบาลล30 อ.ลaง อ.แพร่

หากท่านมีข้อร้องเรียน /รองๆทบ/ข้อเสนอแบ: 

(รงพยาบาลลอง ยิบฅีบ้อบรมททความติดเห็บค่:

8 (ดํรทาบสาเทรทร}งเรรึบพานซํวงทาา)ดํง์ด่ว์เบน

1. กลวงรบดวามคิด!หน
2. (hsdwn 054- 581479 054-581661
3. (ทิรศัพท0์54- 581479 054-581661 ต่อ1041
4. ด้วยดบ!วงที่ศนยรบ!รวงรวงเรียบ

5. หนงํสือ/ จดหบาย ((รงพยาบาลลวง อ.ลอง จ.แพร 54150)

8 เรั๋วงรํวงเรียนนองทำนจ:ดำ!บิน าารเดํย..ศูบยรบิเรี๋วงรวงเรียน

(ดิยบพูรบิพิดชวบเรวงรวง!รีรบ

1. ดุณล่ทินณา สับรแสรัฐ พยาบาล5ชาชีพชำนาญการพิเศษ ห่วิหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
2. คุณ!นาวรฅิน์ สุวรรณฬั พยาบาลรชาชีพชำนาญการทวหน้เกลุ่นงานบรแาบิสุขกาพฯ
3. หวหน้ากลุ่มงาบบริหารท๎วํ๋เป

8ฮ เสนว........พู้วำนวยrเาร(รังพยาบาลลวง

ทารดวนกล่น
บัว!สบวแบ:ทเทรวกบิพฤติกรรม 
บริการ คุณทาพการร่กิบาพยาบาล 
ตอบกล่นการํเน 15 วํบิ

©

บายแพทย์เฉลิมชํซิ คุณซมก ู
นายแพทย์เชี่ยวเทญ

หากทานปรู:สงคเห้ตอนทล้นิก^ณาทจง ชี่ฉ ที่ว^และเบฮรไทรศัพท์ ด้วยน:ด:

ขอบคุณ


