
 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัการด าเนินการจดัการเร่ืองร้องเรียนภายในโรงพยาบาลปาย 

 
1.รับเร่ืองร้องเรียน 

ประเมินข้อร้องเรียนที่ได้รับ 

1.เป็นข้อร้องเรียนตามก าหนดขัน้ตอนหรือไม่ 

2.ประเมินระดบัความรุนแรงตามโปรแกรมความเสีย่ง

ของโรงพยาบาล 

 

2.เสนอประธาน คกก.รับข้อ ร้องเรียนฯ

เพื่อพิจารณาสัง่การ (ทนัที) 

พิจารณาสัง่การ จากการประเมินระดบั 

ความรุนแรง ดงันี ้ 

1. ระดบั A, B, C, D (Near miss / Low Risk) 

แจ้งหวัหน้ากลุม่งานด าเนินการ 

2. ระดบั E, F(Moderate Risk )ระดบั G, H, I 

( High Risk)แจ้งRRT ,คณะกรรมการไกล ่

เกลีย่และดแูลตอ่เนื่องด าเนินการ                                                                         

3.คณะท างาน(หวัหน้ากลุม่งาน, คณะกรรมการไกล่

เกลีย่)  

3.1ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและพจิารณาด าเนินการ 

ทบทวน/แก้ไข /สร้างมาตรการป้องกนัการเกิดซ า้                                                                                                           

3.2รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการตอ่ 

ผู้บงัคบับญัชา ตามระดบัความรุนแรง/ความเสีย่ง ท่ี

ก าหนดไว้ 

4.รายงานผลให้ประธาน คกก.รับข้อร้องเรียน และ

จดัการข้อร้องเรียน/ผู้อ านวยการทราบ (3 วนั นบัแต่

ด าเนินการเสร็จสิน้) 

 

แจ้งการรับเร่ืองร้องเรียน ไปยงัผู้ ร้องฯ 

ภายใน ระยะเวลา 3-7 วนั 

 

5.แจ้งผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ ร้องทราบ 

(7วนั นบัแตด่ าเนินการเสร็จสิน้) 

6.จดัท าผลสรุปการด าเนินการให้ประธาน คกก.รับข้อ

ร้องเรียนและจดัการข้อร้องเรียน/ ผู้อ านวยการทราบทกุ

ไตรมาส 

 

เปิดโอกาสให้ผู้ถกู 

ร้องเรียนได้โต้แย้ง 

แสดงหลกัฐาน 

รวมระยะเวลา 14-

30 วนั โดยประมาณ 

 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

1.ทางเว็ปไซต์โรงพยาบาลปาย

www.paihospital.net 

2.ทางโทรศพัท์  053699 031 ตอ่ 136 

3.ทางไปรษณีย์โดยจา่หน้าซองถงึ ผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลปาย ต าบลเวยีงใต้ อ าเภอปาย จงัหวดั

แมฮ่่องสอน 58130 

4. E – Mail paihospital_RMC@hotmail.com 

5.ID.Linepaihospital 

6.Facebook pageโรงพยาบาลปาย, page ปายคน

คณุธรรม รพ.คณุธรรม  

7.ติดตอ่ด้วยตนเองที่ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน โรงพยาบาล

ปาย(ศนูย์แหง่ความสขุห้องเบอร์ 5) 

8.กลอ่งรับความคิดเห็นตามบริเวณจดุบริการภายใน

โรงพยาบาล 

ดว้ยวาจาโดยกรอกข้อมลูลงในแบบที่ก าหนด 

 เป็นหนงัสือไมก่ าหนดรูปแบบแตต้่องม ี

1. ช่ือที่อยูท่ี่สามารถตรวจสอบได้ 

2. ระบพุฤติการณ์ทีเ่ป็นเหตแุหง่เร่ือง ร้องเรียน

นัน้ตามสมควร 

3. มีลายมือช่ือผู้ ร้องเรียน 

 

http://www.paihospital.net/
mailto:paihospital_RMC@hotmail.com


แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียน รอ้งทุกขก์ารทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผิด    ไม่ผิด 

  

 

 

 

 

 

  

         

Web site ,facebook, Line หนังสือร้องเรียน 

(หนังสือลับ/หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน) 

คณะกรรมการรับเรื่องเรียน 

แยกเรื่อง 
เรื่องร้องเรียนทั่วไป  

ไม่รุนแรง 

แจ้งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า

หน่วยงานด าเนินการ 

แจ้งผลการด าเนินงาน 

เรื่องร้องเรียน /การทุจริต 

จัดซื้อจัดจ้าง/เรื่องร้องเรียน

ระดับรุนแรง 

ตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

รายงานผลต่อผู้บริหาร/

คณะกรรมการร้องเรียน 

 

แจ้งผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบความผิด 

รายงานผลต่อผู้บริหาร/

คณะกรรมการร้องเรียน 

 
แจ้งผลการด าเนินงาน 

 

รายงานผลต่อผู้บริหาร/

คณะกรรมการร้องเรียน 

 
ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

ตามความผิดทางวินัย 

ด าเนินการทางวินัย 

 

รายงานผลต่อผู้บริหาร/

คณะกรรมการร้องเรียน 

 

แจ้งผลการด าเนินงาน 

ไม่มีมูล 

มีมูล 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 



โครงสร้างการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องมาตรฐานการรักษาพยาบาล โรงพยาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1 วัน ทันท ี

 

 

 

 

 ส าเรจ็ 

 ไม่ส าเร็จ 

 

  ไม่ส าเร็จ  รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ส าเรจ็ 

 ไม่ส าเร็จ  รายงานผูต้รวจราชการ 

 ส าเรจ็ 

 ไม่ส าเร็จ รายงานปลดักระทรวง 

 ส าเรจ็ 

    

 ไม่ส าเร็จ 

 

 

ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ Web site ,facebook, Line หนังสือร้องเรียน (หนังสือลับ/

หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน)โทรศัพท์ 

 
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/RM Manager ผู้พบอุบัติการณ์ 

A,B,Cและ D (Near miss/Low 
Risk) : No Harm 

E และ F (Moderate Risk): 
Harm 

G,Hและ I (High Risk) : 
Sentinel 

หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ทบทวน
แก้ไข้ ตอบกลับเป็นแนวทาง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

น าเสนอคณะกรรมการบริหารรพ. เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดข้ึน 

กลุ่มกฎหมาย 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับกระทรวง 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับเขต 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับ จังหวัด 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับ รพ 

ผู้อ านวยการ รพ./ฝ่ายการแพทย์ 

หมายเหตุ : Time Line 
ระดับหน่วยบริการ : ภายในทันที – 1 วัน
ระดับ รพ. : ภายใน 1-3 วัน 
ระดับจังหวดั : ภายใน 3-7 วัน 
ระดับเขต : ภายใน 7-14 วัน 
ระดับกระทรวง : ภายใน 1 เดือน 
ทั้งนี้ยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมและ
ระดับความรุนแรง 

ตอบกลับข้อมูลตามช่องทางสื่อสาร
ของโรงพยาบาล 


