
(Complaint  Management)

หัวหนาศูนยคุณภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร



เนื้อหา

• ความสําคัญของการจัดการขอรองเรียน

• สาเหตุที่การรองเรียนหรือฟองรองมากขึ้น

• หลักการในการบริหารขอรองเรียน

• วัตถุประสงคของการบริหารจัดการขอรองเรียน

• บทบาทของผูปฏิบัติงาน/หัวหนาหนวยงานในการ

จัดการขอรองเรียนดวย HEART
• บทบาทของผูบริหารโรงพยาบาล



“A complaining customer 
is a loyal customer”



ความสําคัญของการจัดการขอรองเรียน

• แมวาจะพยายามใหบริการรักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพ
ดวยความถูกตองแลวนั้น แตความผิดพลาดและปญหาก็
ยังอาจเกิดขึ้นได

• การใหบริการ ผูรับบริการตองสัมผัสในทุกขั้นตอนและทุก
ชวงเวลาตลอดการใหบริการ

• ผูใหบริการมีมาตรฐานและจิตสํานึกในการใหบริการ
ตางกัน 

• ระบบการจัดการขอรองเรียนถูกตองและรอบคอบ ลด
ความผิดหวังและความไมพอใจของผูรับบริการได



ปฏิบัติทีถ่กูตอง

ตั้งแตแรก QA
การจัดการขอรองเรียน

อยางมีประสิทธภิาพ

เสริมสรางความพึงพอใจ

กลาวถึงในทางที่ดีและความ

ภักดีแกองคกร



SERVICE  RECOVERY  PROCESS 

เปนกระบวนการแกไขความไมพึงพอใจของผูใชบริการ

และญาติ ใหมีความพึงพอใจ กลับมาใชบริการซ้ํา  

กลาวถึงในทางที่ดี  หรือแนะนําใหผูอื่นมาใชบริการ



ไวตอความรูสึกของผูปวยและญาติ

สิ่งที่ลูกคาไมไดรับบรกิารตามที่ตองการหรือ

คาดหมาย



ถามถึงขอขัดของที่เกิดขึ้น

เปดประเด็นสอบถามความรูสึกของลูกคา

•  เปดประเด็น



รับฟงลูกคาอยางตั้งใจไมขัดจังหวะ

ซักถามรายละเอียดเหตุการณ

แสดงความเห็นใจเขาใจดวยวาจา



การกลาวคําขอโทษ/เสียใจกับขอขัดของ
ทบทวนขอเท็จจริงของปญหา



เสนอวิธีการแกปญหา

 เจรจาและใหลูกคา

ตัดสินใจเลือก



ปฏิบัติแกไขอยางรวดเร็ว

ปรึกษาชํานาญการหาทาง

แกไข



ติดตามผลของการแกไข

 รายงานความกาวหนาตอลูกคา



ถาแกไมไดปรึกษาผูอาวุโส

กวา



ตัวอยาง

• ผูปวยหลังผาตัด TURP กลับมาที่หอผูปวยมีหัวใจเตน
ผิดจังหวะแบบ fast AF

• ผูปวยหลังผาตัดลวงรก ฟนหัก

• ผูปวยเด็ก 6 ขวบ มาผาตัดกระดูก ฟนหักหลังจากใสทอ

ชวยหายใจ

• ผูปวยนอก คิวเต็ม ไมไดตรวจ

• ผูปวยถูกเลื่อนผาตัด เนื่องจากมี case ดวน
• ผูปวยแพเลือด ตองเขาไอซียู



• ผูปวย 58 ป หลังผาตัดมดลูก เขียวเมื่อมาถึงหองพักฟน

เนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้นเพราะตื่นไมดี ใสทอชวย

หายใจซ้ํา ชวยหายใจ เขาไอซียู CXR พบวามี 
aspiration pneumonitis

ตัวอยาง



กระบวนการ



    ขาวคณะแพทยศาสตร



สาเหตุที่การรองเรยีนหรือฟองรองมากขึ้น

• รับรูขอมูลทางการแพทย  และสิทธิมากขึ้น

• คาดหวังสูงขึ้น สิ่งที่ไดรับต่ํากวาความคาดหวงั ไมเปนไปตาม

สัญญา

• การรักษาพยาบาลซับซอนมากขึ้น

• มาตรฐานวิชาชพีลดลง ?

• ความสัมพันธระหวางผูใหบรกิารและผูปวยเปลี่ยนแปลงไป

• ขาดความจริงใจ  ไมไววางใจกัน

• ความเห็นจากผูเชีย่วชาญอื่นๆ

• คารักษาพยาบาลแพง

• นักขาวชอบ



ปจจัยที่ทําใหมีการฟองรอง

1. เกิดผลไมพึงประสงคที่รายแรง
2.ความคาดหวังถึงผลสําเร็จของการบรกิารสูง
3. ไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเสี่ยงตออันตรายที่

ไมอาจยับยั้งได

4.ตองการคาสินไหมทดแทนความสูญเสียที่

เกิดขึ้น

5.ตามกระแสนิยม หรือตามคําแนะนําของบุคคล

ที่มีอาชีพคาความ



ผลกระทบการบริการของโรงพยาบาล

ขอมูลโรงพยาบาลศิริราช นําเสนอในการประชุม UHOSNET 24-25 มิถุนายน 53 สงขลา



จากการศึกษาพบวา

95% ผูรับบริการที่ไมพอใจตอบริการโดยทั่วไป  

             จะไมรองเรียนใหทราบ

54-79% ผูรับบริการจะกลับมาใชบริการอีกหากขอ
รองเรียนไดรับการแกไขเปนที่พอใจ

จะเพิ่มเปน 95% ถาขอรองเรียนนั้นไดรับการแกไข
อยางรวดเร็ว

Technical assistance research programs



จากการศึกษาพบวา

• ผูรับบริการที่ไมพึงพอใจ จะเฉยๆไมบอกกลาว

อะไรเลย แตกลับบอกตอผูอื่น

• ผูรับบริการ 1 คนจะบอกตอถึงประสบการณที่ไมดี

เกี่ยวกับการบริการไปตออีก 10-20 คน 

• 5% เทานั้นที่รองเรียนตอวากับโรงพยาบาลหรือ
อาจรองเรียนตอสาธารณชน เชน สื่อมวลชน 



ปจจัยที่สัมพันธตอพฤติกรรมการรองเรียน

• ระดับของความไมพึงพอใจ

• ตนทุนในการรองเรียน 

• ประโยชนที่ไดจากการรองเรียน

• การไดรับการแกไขตามขอรองเรียน

• ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร สวนใหญจะ

เปนกลุมหนุมสาว การศึกษาด ีและรายไดสูง 

มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง



การตอบสนองตอขอรองเรยีนของผูรับบรกิาร

1. มองขอรองเรยีนเสมือนเปนแหลงขอมูล

ชวยใหตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงการบริการ

เปนโอกาสในการปรับปรุงขอดอย ความไมเขาใจ

เปนโอกาสประเมินชองทางขององคกรในการรับ

ขอมูลขาวสาร



2. การแกไขตามขอรองเรียน

2.1 ระดับการจัดการ
• กําหนดเปนพันธะสัญญาของผูบริหาร

• สรางวัฒนธรรมองคกร มองการรองเรียนเปน
โอกาสของธุรกิจ

• ฝกอบรมและการใหอํานาจในการปฏิบัติการ อบรม
พนักงานฝายหนาใหเปนผูรับฟงที่ดีและพัฒนา
ทักษะเพื่อแกปญหาและสั่งการ

• ตั้งหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน รับและ
บันทึกขอรองเรียนอยางเปนระบบพรอมกับติดตาม
เพื่อแกปญหาตอไป

การตอบสนองตอขอรองเรยีนของผูรับบรกิาร



2.2 ระดับปฏิบัติการเพื่อแกไขขอรองเรียน

 ปฏิบัติการอยางรวดเร็ว กําหนดระยะเวลาในการแกปญหา

 ยอมรับขอผิดพลาดมิใชขอแกตัว

 มองปญหาที่เกิดขึ้นเปรียบเสมอืนเปนตวัเราเอง

 จงอยาโตเถยีงกับผูรับบริการ

 แสดงความเห็นอกเห็นใจ ดวยคําพูด น้ําเสียงหรือปฏิกิริยา
ตางๆ

 รับขอรองเรียนในทุกประเด็นอยางเสมอภาค ไมตองฟนธง

 จําแนกขั้นตอนในการแกปญหานั้นๆแกผูรับบริการ อธิบาย
วิธีการและเงื่อนเวลา

การตอบสนองตอขอรองเรยีนของผูรับบรกิาร



2.2 ระดับปฏิบตัิการเพื่อแกไขขอรองเรยีน

 แจงความคืบหนาในการแกปญหาใหผูรับบริการ

ทราบเปนระยะๆ รวมทั้งขอติดขัดตางๆ 

 พิจารณาขอชดเชย

การตอบสนองตอขอรองเรียนของ

ผูรับบริการ



หลักการในการบริหารขอรองเรียนแบบ 

attitude-purpose-PDCA
• Attitude: เปนโอกาสที่จะชวยใหโรงพยาบาลยกระดับคุณภาพ

บริการได แสดงความเคารพ และความเห็นใจตอผูปวย

• Purpose: ลดขอรองเรียน ไมมีเรื่องฟองรอง

• Plan: การประกันคุณภาพงานบรกิารทั้งโครงสราง กระบวนการดูแล

ผูปวย วิธีการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถงึงาย ควรมีการรวมศนูยขอ

รองเรียน 

• Do: ปฏิบัติการประกนัคุณภาพ สื่อสาร service recovery 
process 

• Check/learning: มีการบันทกึและติดตามอยางสม่าํเสมอ 

รายงาน วิเคราะหแนวโนม แยกประเภทเรือ่งรองเรียน

• Action: ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดขอรองเรียน



วัตถุประสงคของการบรหิารจดัการขอรองเรียน

• การขจัดหรือลดความเสียหาย 

(Damage  Control)

• การบริหารการรองเรียน (Complaint  

management)



การขจัดหรือลดความเสียหาย

• รายงานเหตุการณตอผูรับผิดชอบโดยเร็ว        

(หน./แพทยเจาของไข)

• ดูแลเวชระเบียนของผูปวย

• กลับเขาหาผูปวย  ***

• ดูแลอัตตาของผูรองเรียน

• ไมมีการรับผิดทุกขั้นตอน



การจัดการขอรองเรียนดวย HEART

H

E

A

R

T

• HEAR

• EMPATHIZE

• ACT

• READ
• THANK YOU

ศศิธร นิมมานเสรี บรรยายในการบริหารทางการพยาบาล 



การจัดการขอรองเรียนดวย HEART

H  HEAR • การฟง  มีอะไรบาง  เกี่ยวกับระบบอะไร  

ใครเกี่ยวของบาง

E  EMPATHIZE • แสดงความสนใจ เขาใจตอปญหา

A  ACT • บันทึกขอรองเรยีนเปนลายลักษณอักษร        

อานซ้ําใหฟง  ขออภัยที่ทําใหเดอืดรอน/

เสียเวลา

R  READ • อานใจ   ความตองการ  

T  THANK YOU • คําแนะนําของเขามีคุณคา เปนโอกาส

พัฒนา  



Active listening

• Mirroring  การสะทอนคําพูด
• Paraphrasing การกลาวทวน
• Emotional labeling ตรวจสอบอารมณ

• Summarizing
• Minimal encouragers เออ ออ แสดง
วาเราฟงอยู
นพพร โพธิรังสิยากร ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ บรรยายที่หอง

ประชุมทองจันทร คณะแพทยศาสตร เมื่อ 28 มกราคม 2551



วัตถุประสงคของ active listening

• แสดงวาเราฟง ไมไดเถียง

• ขอมูลที่ฟงถูกตอง

• คุมอารมณผูพูดได

• ไดเนื้อหาครบ

• เปลี่ยนความคิดผูพูด

นพพร โพธิรังสิยากร ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ บรรยายที่หอง

ประชุมทองจันทร คณะแพทยศาสตร เมื่อ 28 มกราคม 2551



• ขอรองเรียนของผูรับบรกิารไมใชเรือ่งใหญ 

นอกเสียจากวาพวกเราไมไดใสใจ หรือวางเฉย

กับปญหาที่เกิดขึ้น โดยที่การเมินเฉยไมใช

หนทางของคําตอบซึ่งดีที่สุด แตกลับสราง

ปญหาไมมีที่สิ้นสุด

• ทางออกที่ดีที่สุดคือ การหาวิธีลดและปองกัน

ไมใหผูรับบรกิารรูสึกไมพึงพอใจ จนเกิดการ

รองเรียนที่ไมควรจะเปน



ไมวาเราจะมีความรู ทักษะ ประสบการณและ

ความตั้งใจอันดีมากเพียงใดก็ตาม 

จะยังมีการรองเรยีนอยูเสมอ



ขั้นตอนการบริหารการรองเรียน

• การเก็บขอมูลเขาระบบ

• การแยกประเภทของขอมูล

• วิเคราะหขอมูล

• การสรุปขอบกพรองทางคุณภาพ

Incident  Report

Direct  complaint

พฤติกรรมบริการ

ผูรองเรียน

ผูถูกรองเรียน

ระบบงาน
สิ่งที่รองเรียนเปนความจริงหรือไม ?

มีปญหาทางมาตรฐานทางคุณภาพหรือไม ?

กระทบตอผูรองเรียนมากนอยเพียงไร ?



ขั้นตอนการบริหารการรองเรียน (ตอ)

• การดําเนินการแกไขปรบัปรงุ (ตอ)

 ผูถูกรองเรยีน

 การดูแลผูรองเรยีน

 ปรับปรงุกระบวนการทํางาน

• การเก็บขอมูลเปนความลับ



แนวทางจัดการ การรองเรียน 

• การปองกันสําคัญที่สุด

− อธิบาย

− พรอมใช (คน เครื่องมือ อาคารสถานที่ ฯลฯ)

− ไมแสหาเรื่อง

• การดูแล

− เยียวยา

− หาสาเหตุ จัดระบบ training เพื่อปองกันการเกิดซ้าํ

ขอมูล จาก นพ. สมชาย จันทรสวาง บรรยายในงาน KM



AIDET

• A – Acknowledge
• I – Introduce
• D – Duration
• E – Explanation
• T-Thank You

ขอมูล จาก นพ. สมชาย จันทรสวาง บรรยายในงาน KM



A – Acknowledge
• acknowledge patients by name, with a 

friendly smile
• putting down paperwork and making 

the patient your focus

ขอมูล จาก นพ. สมชาย จันทรสวาง บรรยายในงาน KM



I – Introduce
• Introduce yourself by name, your 

department, and describe what you are 
going to do

• "Good morning, Mr. …. My name is…, and 
I am here to start your IV. I am part of the 
special IV team at the hospital, and I will 
do everything to make this as comfortable 
as possible for you."

ขอมูล จาก นพ. สมชาย จันทรสวาง บรรยายในงาน KM



D – Duration
• Give an estimate of the time it will take to 

complete the procedure. 
• "It should take me only about 15 minutes to 

register you." 
• "The chest X-ray should take only about 10 

minutes.”
• “I would ask that you stay here in the room so I 

can go through processing and make sure that I 
got a good, clear picture.”

• “That should add about another 20 minutes and 
then you should be able to go. We will have the 
results to your physician's office by…."

ขอมูล จาก นพ. สมชาย จันทรสวาง บรรยายในงาน KM



E – Explanation

• Explain what you are going to do to or for 
the patient

• Ask if the patient has any concerns or 
questions before you start or any 
information that may make the testing 
easier

• Explain, explain, explain-all along the way 
– “what’s now, what’s next”

• You may do this procedure many times a 
day. For the patient it may be the only 
time he or she has ever experienced it

• If it is going to hurt, let the patient know
ขอมูล จาก นพ. สมชาย จันทรสวาง บรรยายในงาน KM



T-Thank You
• Thank the patient for choosing 

our hospital to have the test or 
treatment done. 
• If the patient is an inpatient ask, 

"Is there anything else I can do 
for you?" or, "Do you have any 
questions I can answer?"
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“CARE” for complaint 
handling
C = Consider complaints carefully by 

observing, listening, and clarifying

A = Acknowledge sincerely by 

paraphrasing and summarizing

R = Respond calmly by focusing on 

issues and managing emotions

E = Explain actions clearly when referring 
or recovering service promptly

ขอมูล จาก นพ. สมชาย จันทรสวาง บรรยายในงาน KM



“To cure sometimes, to 
relieve often,

to comfort always”

- Edward Livingston Trudeau

“(+ to hurt the least, to harm never”)



การปองกัน/หลีกเลี่ยงตอการเกิดปญหาขอรองเรียน

• ใหความสําคัญในการดูแลผูปวยเปนสิ่งแรก

•  ปฏิบัติตอผูปวยอยางสุภาพ  และเหน็อกเห็นใจ

•  รับฟงความคดิเห็น  เคารพในศกัดิศ์รีและสิทธิ

• ใหผูปวยมีสวนรวมในการตดัสินใจในการดแูลรักษา

•  อธิบายและใหขอมลูแกผูปวยดวยภาษางายๆ ที่
ผูปวยฟงแลวเขาใจได

• จริงใจ  ไมมีอคติ

•  รูขีดความสามารถของตน  สงตอเมือ่จําเปน





บทบาทของผูบริหารในการจัดการเรื่องรองเรียน

• ใหความสําคัญกับขอรองเรียนทุกขอและนอมรับ

ฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ ซึ่งเปนโอกาสให

โรงพยาบาลปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพการ

บริการ   

• เปดชองทางรองเรียนสําหรับผูรับบริการที่ประสบ

ปญหาจากการบริการหรือมีความคับของใจ หลาย

ทาง



• รองเรียนดวยตนเอง  

• โทรศัพท  

• จดหมาย E-mail
• Web board 
• ตูรับขอเสนอแนะ 

• สื่อตางๆ 

• ผานงานประชาสัมพันธ/ 

Call Center 
• สายตรงคณบดี/สายตรง

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

• หนวยงาน/จุดที่ใหบริการ 

ชองทางรับเรื่องรองเรียน/จุดรองเรียน



ชองทางรับเรื่องรองเรียน/จุดรองเรียน



จุดรองเรียน



จุดรองเรียน



การจัดการเรื่องรองเรียน

• กรณีที่ไมสามารถแกไขปญหาใหยุติในเบื้องตน 

จะตองหาตัวชวย

• รายงานไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือทีม

บริหารโรงพยาบาล

• หัวหนาหนวยงาน องคกรแพทย หรือกรรมการ

อื่นๆที่เกี่ยวของโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบเหตุการณ

กอนชี้แจงประสานความเขาใจ หรือตอบกลับผู

รองเรียนเปนลายลักษณอักษร  



การจัดการเรื่องรองเรียน

• ศูนยรับเรื่องรองเรยีนจะลงทะเบยีนรับเรือ่ง
และตอบรับเรือ่งรองเรยีนในเบื้องตน  

• ประมวลผล วิเคราะห คัดกรองเรือ่ง และ
นําเสนอทีมบริหารรพ. 

• ประเมินความรุนแรงและความฉุกเฉิน 

• เนนใหหนวยงานแกไข ไกลเกลี่ย และยุติ
ปญหามิใหลุกลามบานปลายที่จุดรบัเรื่อง
รองเรียน





หนาที่หลักของศูนยรับเรื่องรองเรียน

• ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนจากผูประสบปญหาการ

บริการของโรงพยาบาล

• ประสานความเขาใจรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก

• ตอบรับเรื่องรองเรียนเบื้องตน ภายใน 3 วัน

• ติดตามผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

• ตอบจดหมายเปนลายลักษณอักษรหรือนัดมาชี้แจงทํา

ความเขาใจรวมกัน

• รวบรวมสรุปผล



แนวทางและบทบาทของศูนยในการจัดการเรื่องรองเรียน

1. รับเรื่องรองเรียนจากผูประสบปญหาจากการรับบริการของ
โรงพยาบาล

2. ประสาน ทําความเขาใจ ชวยเหลือและแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใหบริการรวมกบัหนวยบริการทัง้ภายในและภายนอก

3. มุงเนนการเจรจาแกปญหาดวยหลกัสันตวิธิีและเอื้ออาทร

4. พิจารณาเงินชวยเหลอืเบือ้งตนจากความเสียหายอันเกิดจาก
การรักษาพยาบาล

5. ใหความรู ความเขาใจ ขอมูลขาวสาร เรื่องการใชสิทธติาม
หลักประกันสุขภาพและขอมูลอื่นๆ



แนวทางและบทบาทของศูนยในการจัดการเรือ่ง

รองเรียน

6. บันทึกขอมูลการรองเรยีนจากผูรบับรกิาร

ที่มาปรึกษาอยางเปนระบบและสงตอใหกับ

หนวยบริการ คณะกรรมการที่เกีย่วของ 

ประสานงานและดําเนินการเพื่อแกปญหาที่

เกิดขึ้นรวมกับหนวยบริการ





Process

Output/

OutcomeInput

ผูรับบริการ/ญาติ

  ตนเอง

  โทรศัพท

  จดหมาย

E-mail

Web board

ผูประสบเหตุ

  สื่อตางๆ

ทีมบริหาร

  ขอรองเรียน

รวมกับภาควิชา

องคกรแพทย

ผูรองเรียนไมพอใจ ผูรองเรียนพอใจ

  ลงทะเบียน/  ตอบรับเรื่องรองเรียนเบื้องตนภายใน 3 วัน

  ประมวลผล  วิเคราะห

  จัดเวทีใหนําเสนอ คัดกรองเรื่อง

ประเมินความรุนแรง

วิเคราะห/ทบทวน

ผอ./ทีมบริหาร

คณะกก.บริหาร รพ.

 พิจารณาชี้แจง

   ประสาน ความเขาใจ

 ตอบจดหมายผูรองเรียน

 องคกรแพทย/หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงาน /      จุดที่

ใหบริการ

 ประชาสัมพันธ

Call center

 ตูขอเสนอแนะ

สนง. รพ / ศูนยรับเรื่อง

รองเรียน

ตรวจสอบเหตุการณ / แกปญหา

สนง.รพ.

กก.ดานหนา

กก.ประสานความเขาใจ

หนวยงาน/ จุดใหบริการ

 กก.ประสาน

  ความเขาใจ/

 ทีมบริหาร/

 แพทยอาวุโส

รุนแรง/ฉุกเฉิน

24 ชม.
ทันที/ < 4 วัน

ไมรุนแรง  รุนแรง/ไมฉุกเฉิน

< 60 วัน

ไกลเกลี่ย/ยุติ

สายตรงคณบดี

 รุนแรง/ฉุกเฉิน หมายถึง ที่อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินหรือชื่อเสียงของหนวยงานและองคกร ไดแก การใหยาผิดเปนอันตรายตอชีวิต/ทุพลภาพ  การใหเลือดผิดคน ผิดกรุป  ไฟไหม ทํารายรางกาย

 ไมรุนแรง หมายถึง เหตุการณเกิดขึ้นไมมีผลตอการเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ไดแก ผูปวยหนี ทะเลาะวิวาท

 มีมาตรฐานการปฏิบัติ   

      งาน WI,WP,CPG , QA

สรุปผลทุกเดือน

 สรุปเปน best 

practice นําเสนอ

 เปนกรณีศึกษาในที่

 ประชุม พชท./

 ปฐมนิเทศ การเรียน

 การสอน,PCT

จํานวนเรื่องปดแฟม

ทันที 

ภายใน 4 วัน

ภายใน 7 วัน

ภายใน 15 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 60วัน/ >

สายตรง

ผูอํานวยการ

การจัดการเรื่องรองเรียน



ระดับความรุนแรงของเรื่องรองเรียน

• โรงพยาบาลไดแบงระดับความรุนแรงออกเปน 3 
ระดับ ดังนี้

• รุนแรง/ฉุกเฉิน จะดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมง 
โดยมีคณะกรรมการประสานความเขาใจ / ทีม
บริหาร / แพทยอาวุโส รวมกันตรวจสอบ
เหตุการณและดําเนินการไกลเกลี่ยหาขอยุติ

• รุนแรงแตไมฉุกเฉินจะดําเนินการไมเกิน 60 วัน 
โดยมีการหารือรวมกันระหวางทีมบริหารขอ
รองเรียนกับภาควิชาและองคกรแพทย 



ระดับความรุนแรงของเรื่องรองเรียน

• ไมรุนแรง และแกปญหาไดงาย จะดําเนินการ

แกปญหาใหยุติโดยเร็ว ณ จุดบริการ หรือภายใน 4 

วัน      ในกรณีที่แกปญหาไดยากมีผลกระทบในเชิง

ระบบ ตอหลายหนวยงาน  สํานักงานโรงพยาบาล 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวย

นอก คณะกรรมการประสานความเขาใจ รวมกัน

ตรวจสอบเหตุการณ และดําเนินการแกไข



การจัดการเรื่องรองเรียน

• ประเด็นที่ผูรองเรียนไมพึงพอใจวิธีการแกปญหา จะมี
การวิเคราะห/ทบทวนผลการแกไขปญหาใหม และหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  

• ประเด็นที่ผูรองเรียนพึงพอใจจะสรุปผลดําเนินการ และ
นําผลที่ไดไปกําหนดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู







ขอมูล จาก นพ. สมชาย จันทรสวาง บรรยายในการประชุม KM เมื่อ 9 สิงหาคม 2554

Top 10 Voice of Customer  2008- April 2011 โรงพยาบาลเอกชน

0

100

200

300

400

500

2008 284 208 83 120 86 37 18 16 6 6

2009 434 437 161 349 116 21 57 2 15 12

2010 288 299 95 327 97 23 56 15 28 8

Apr' 2011 70 68 25 57 54 8 2 3 5 4

พฤติกรรม
บริการ

รอรับ
บริการ
นาน 

ไมพอใจ
คาบริการ

อาหาร
ไดรับ
ขอมูลไม
ครบถวน

เวช
ระเบียน
ลาชา

พบ
ปญหา
เรื่องภาษา

จัดเก็บ
เอกสาร
ทาง

บงชี้
ผูรับบริกา
รผิดพลาด

รายงาน
ผล X – 

ray ลาชา
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ขอบคุณครับสําหรับความสนใจ


