คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการข้อร้องเรียน
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โรงพยาบาลแม่จริม
ปีพ.ศ.2557และปรัปปรุง พ.ศ.2561
คู่มือการปฏิบัตงิ านการจัดการข้อร้องเรียน
(Complaint Management Standard Operation Procedure)
โรงพยาบาลแม่จริม
****************************************************************************
***

1.วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดาเนิ นงานจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่ว ยงานในโรงพยาบาลแม่จริม มีการปฏิบัติงานไปใน
แนวทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ
- เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้
อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัตินี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลแม่จริม ตั้งแต่ขั้นตอนการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การ
บันทึก ข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
เพื่อดาเนินการแก้ไข / ปรับปรุง การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลแม่จริม การประสานหน่วยงาน
ภายนอกกรม การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ(รายเดือน)

3. คาจากัดความ

การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย /การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน
= ประชาชนทั่วไป, องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ติดต่อมายังโรงพยาบาลแม่จริมผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุ ม การร้องเรียน / การให้ ข้อเสนอแนะ /การให้ ข้อคิดเห็ น/การ
ชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ศูนย์รับข้อร้องเรียน
= มีความหมายครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/
คาชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
เจ้าหน้าที่
=เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
หน่วยงาน
=ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลแม่จริม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
=หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงตาม
ข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ เช่น สสจ.น่าน, สสอ.แม่จริม,สถานีอนามัยใน
เครือข่าย เป็นต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน = ผู้อานวยการหรือหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย/งานหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ
หน่วยงานภายนอก
= หน่วยงานหรือองค์กรนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อร้องเรียน
= เป็นการจาแนกความสาคัญของข้อร้องเรียนออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับ

ประเภท

นิยาม

1

ข้อคิดเห็น,
ข้อเสนอแนะ,
คาชมเชย, สอบถาม
หรือร้องขอข้อมูล
ข้อร้องเรียนเล็ก

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน
แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ /
ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถาม
หรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน
เดียว

2

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

เวลาในการ
ตอบสนอง
1 วัน

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการของโรงพยาบาล
- การสอบถามข้อมูลอื่นๆหรือการ
รักษาผู้ป่วย
- การร้องเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรม ไม่เกิน 15 วัน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน
ทาการ
หน่วยงาน
- การร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

3

ข้อร้องเรียนใหญ่

- ผู้ร้องเรียนได้รบั ความเดือดร้อน
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน
เดียว ต้องอาศัยอานาจของ
คณะกรรมการหลายๆฝ่าย
- เรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล

4

ข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่
นอกเหนืออานาจของ นอกเหนือบทบาทอานาจหน้าที่
โรงพยาบาล
ของโรงพยาบาล

การให้บริการของหน่วยงาน
- การเรียกร้องให้ชดเชย
1 วัน
ค่าเสียหายจากการให้บริการที่
ผิดพลาด
- การร้องเรียนเกีย่ วกับความผิด
วินัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่
- การร้องเรียนความไม่โปร่งใสของ
การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่
- การร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจรจัด 1 วัน
- หรือขอให้เข้าไปฉีดพ่นยากาจัด (ชี้แจงให้ผู้
ลูกน้ายุงลาย
ร้องเรียนทราบ)
--ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก

คณะกรรมการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนของ
โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
จัดการข้อ
ร้องเรียนของทุก
หน่วยงาน
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน

ผู้ร้องเรียน ศูนย์ / จุดรับข้อ
ผู้ที่
ศูนย์รับข้อ ที่ประชุม หน่วยงานที่ หน่วยงาน
ร้องเรียนของ เกี่ยวข้องใน ร้องเรียน โรงพยาบาล เกีย่ วข้อง
ภายนอก
หน่วยงาน
หน่วยงาน โรงพยาบาล

1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
3. การบันทึกข้อร้องเรียน
4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน
5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 1 และการ
ประสานหน่วยงานภายนอกกรณีข้อร้องเรียนระดับ 4
6. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไข
/ ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2
7. การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลกรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ 3
8. การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง และแจ้งกลับให้
ผู้ร้องเรียนทราบ
9. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้
ศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลทราบ (รายเดือน)
อธิบายสัญลักษณ์
เริ่ มต้น / สิ้ นสุ ด

1 วันทาการ หรื อ ตามความเหมาะสม
1 วันทาการ

ประจาเดือน
10/15/30 วันทาการ/
ตามความเหมาะสม

ดาเนินการ

ตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี

พิจารณา

-4รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ผู้อานวยการหรือหัวหน้าของหน่วยงาน
1.1 กาหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนงานประกันสุขภาพ / จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1.2 กาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของ
หน่วยงาน
1.4 ออก/แจ้งคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน (Flow RM)
1.5 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
(2) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
เจ้าหน้าทีฯ่
2.1 ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ช่องทาง
รับข้อร้องเรียน เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
โทรศัพท์
ทุกวันทั้งในและนอกเวลา ภายใน 1 วัน
ราชการ
ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ฯ ณ ทุกวันในเวลาราชการ
ภายใน 1 วัน
ศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน
ของหน่วยงาน
หนังสือ / จดหมาย
ทุกวันในเวลาราชการ
ภายใน 1 วัน (นับจากวันที่
งานสารบรรณของหน่วยงาน
ลงเลขรับหนังสือ / จดหมาย)

หมายเหตุ
-

-5ช่องทาง
เว็บบอร์ด/E-MAIL ของ
โรงพยาบาล

ความถี่ในการตรวจสอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ช่องทาง
รับข้อร้องเรียน เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ทุกวันในเวลาราชการ
ภายใน 1 วัน

หมายเหตุ
-

กล่องรับข้อร้องเรียน /
กล่องแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุม/ออกหน่วยใน
ชุมชน

ทุกสัปดาห์ (ช่วงเวลา
แล้วแต่ความเหมาะสม)
ทุกครั้งที่ร่วมกิจกรรม

ภายใน 1 วัน

-

ภายใน 1 วัน

(3) การบันทึกข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีฯ่
3.1 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ของ
โรงพยาบาลแม่จริม (RM)
3.2 การบันทึกข้อร้องเรียน ตามแบบฟอร์ม ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็น
หลักฐานยืนยัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงสู่ผู้ร้องเรียน
(4) การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ฯ
4.1 พิจารณาจาแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้
 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คาชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น /
ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของกรมอนามัย
 ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนเล็ก กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องอาศัยอานาจต้องอาศัยอานาจของคณะกรรมการหลายๆฝ่าย/
หน่วยงาน

-6 ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออานาจของโรงพยาบาล กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนร้อง
ขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอานาจหน้าที่ของโรงพยาบาล
(5) การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 1 และการประสานหน่วยงานภายนอกกรมกรณี
ข้อร้องเรียนระดับ 4
เจ้าหน้าที่ฯ
5.1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คาชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล สามารถรับเรื่อง
และชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบได้ทันที โดยกาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันทาการ
5.2 ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออานาจของโรงพยาบาลแม่จริม ให้พิจารณาความเหมาะสม
ของข้อร้องเรียน โดยเบื้องต้นให้ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ขอบเขต การ
ทางานของโรงพยาบาลแม่จริม และแนะนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ร้องเรียนโดยตรง ซึ่งอาจ
หาหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยกาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียน

ภายใน 1 วันทาการในกรณีที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนเป็นหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทาหนังสือส่งต่อไป
ยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป โดยกาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนตามความ
เหมาะสม
(6) การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไข / ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2
เจ้าหน้าที่ฯ
6.1 ข้อ ร้ อ งเรี ย นระดั บ 2 เป็ น ข้อ ร้ อ งเรีย นเล็ ก ให้ พิจ ารณาจัด ท าบั นทึ กข้ อความส่ ง ต่อ ไปยัง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
รับทราบข้อมูลก่อนจัดทาบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กาหนดระยะเวลาใน
การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความส่ ง ต่ อ ไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใน 1 วั น ท าการ ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ผู้ร้องเรียนจัดทาหนังสือถึงหน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานหนึ่ง ว่าพูดจาไม่สุภาพ แถมขอ
ข้อมูลอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่เต็มใจให้บริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใส่ผู้รับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจ้า
หน้าที่ฯ สามารถโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน พร้อมจัดทาบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานที่
ถูกร้องเรียน ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ภายใน 1 วันทาการ เป็นต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
6.2 ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ หรือได้รับ บันทึกข้อความจากเจ้าหน้าที่ฯ ให้
พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง ไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง
และส าเนาผลการด าเนิ น งานแก้ ไ ข/ปรั บ ปรุ ง ให้ ศู น ย์ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นทราบ ภายใน 15 วั น ท าการ
ยกตัว อย่ างจากกรณีข้อร้ องเรี ย นระดับ 2 ข้างต้น เมื่อหน่ว ยงานได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ บัน ทึ ก
ข้อความ สามารถดาเนินการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการในวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น หากพบว่าเป็นจริงหัวหน้างาน อาจใช้ดุลพินิจในการ
แก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แก้ไข/ปรั บปรุงปัญหาที่ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน จัดทาหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน
พร้อมส่งสาเนาหนังสือแจ้งกลับผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนของหน่วยงานทราบ ภายใน 15 วันทา
การหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนด้วย
(7) การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3
เจ้าหน้าที่ฯ
7.1 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ ไม่สามารถพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงได้ภายในหน่วยงาน ให้
จัดทาบันทึกข้อความส่งต่อไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนของ สสจ. น่าน เพื่อดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ กาหนด
ระยะเวลาในการจัดทาบันทึกข้อความส่งต่อไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนของ สสจ. น่าน ภายใน 1 วันทาการ
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการเปิดซองประกวดราคาการ
ซ่อมแซมอาคารสานักงานของหน่วยงาน และเคยร้องเรียนกับหน่วยงานมาแล้วแต่หน่วยงานไม่มีการ
ดาเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ประการใด ทั้งยังทาสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่มีราคาแพงกว่า
ผู้ร้องเรียนอีกด้วย เจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาแล้วเป็นข้อร้องเรียนระดับ 3 อาจโทรศัพท์แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้
เจ้าหน้าที่ฯของศูนย์รับข้อร้องเรียนสสจ.น่านทราบ พร้อมทั้งจัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอพิจารณาสั่ง
การต่อไปเข้ามาที่ศูนย์รับข้อร้องเรียนของ สสจ. น่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(8) ติดตามประเมินผลและรายงาน

เจ้าหน้าทีฯ่
8.1 ภายหลังจากโทรศัพท์ หรือ ส่งบันทึกข้อความให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อ
ร้องเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 5 วันทาการ ให้โทรศัพท์ติดต่อความคืบหน้า
ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 รวบรวมข้อร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟ้มข้อร้องเรียนของ
หน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและจัดทารายงานการจัดการข้อร้องเรียนในแต่ละ
เดือน
(9) การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลแม่จริมทราบ
(รายเดือน)
เจ้าหน้าที่ฯ
9.1 จัดทาบันทึกข้อความขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากทุกหน่วยงานในความรับผิดชอบ
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียนโรงพยาบาลแม่จริม (แบบฟอร์ม RM) โดยส่ง
บันทึกข้อความไปยังหน่วยงานทุกวันจันทร์ก่อนสิ้นเดือน และให้หน่วยงานส่งแบบฟอร์มกลับมายัง
เจ้าหน้าที่ฯ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
9.2 รวบรวมแบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียนโรงพยาบาลแม่จริม (แบบฟอร์ม RM )ให้ครบจากทุก
หน่วยงานภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน และนามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของ
หน่วยงาน เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายงานผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ ทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน

5. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนโรงพยาบาลแม่จริม (แบบฟอร์ม RM)สาหรับเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการรับ

ข้อร้องเรียนเป็นประจาทุกวัน และใช้ในการติดตามผลการดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียนโรงพยาบาลแม่จริม (แบบฟอร์ม RM)สาหรับทุกหน่วยงานโรงพยาบาล
แม่จริม รายงานสรุปข้อร้องเรียนในความรับผิดชอบเป็นประจาทุกเดือน

6. เอกสารอ้างอิง
1. Conceptual Model Process ระบบการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมอนามัย
3. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในระดับภูมิภาค
4. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในระดับหน่วยงานส่วนกลาง

*********
หมายเหตุ : 1) กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือ ข้อร้องเรียนที่ไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ ไม่นับเข้าแบบฟอร์ม แต่ให้ส่งคณะกรรมการ
RM ใช้เป็นข้อมูลนาเข้าสาหรับพิจารณาต่อ หรือ กรณีร้องเรียนกรณีละเมิดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ (ต้องพิจารณา
เป็นพิเศษ)
2) การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ยึดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3) เพิ่มการสื่อสารแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงานเกี่ยวข้อง 3 ช่องทาง คือ
1. โทรศัพท์
2. อีเมล์/ Line/จดหมาย/
3. บันทึกข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียน กล่องรับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาล
4) กรณีคนภายในระบุชื่อทั้งผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน

