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ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
(หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
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ปรับปรุง 1 กรกฎาคม 2561

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเบตง

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองสิทธิ โดยกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรรับ รู้สิทธิ และกำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกำรบริกำรในระบบ
หลั กประกัน สุ ขภำพด้ วยควำมมั่นใจและผู้ ให้ บริกำรมี ควำมสุ ข โดยได้มีกำรสนั บสนุนงบประมำณในโครงกำรกำรจัดตั้ ง
ศูนย์บริกำรหลักประกันสุขภำพ ในหน่วยบริกำร เพื่อให้มีกำรดำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่อง โรงพยำบำล
เบตงได้เล็งเห็นควำมสำคัญ และตอบสนองนโยบำยดังกล่ำวจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่ำ “ศูนย์บริกำรหลักประกันสุขภำพ”
1.วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
1.1 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรจำกผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำรทุกสิทธิ
1.2. เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรในเรื่องสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพที่พึงได้รับ
1.3 เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรประสำนงำนและดำเนินกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร
1.4 เพื่อหำแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนเดิมซ้ำอีก
2.ขอบเขตการให้บริการ
2.1 ตอบปัญหำทั่วไป ในระบบหลักประกันสุขภำพ
2.2 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำกผู้รับบริกำร
2.3 อำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี ผู้รับบริกำรได้รับควำมเสียหำย
มำตรำ 41 และขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อกำรชดเชยกรณีผู้รับบริกำรได้รับควำมเสียหำย มำตรำ 1

3.โครงสร้างการดาเนินงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
นำยบรรยง เหล่ำเจริญสุข

ที่ปรึกษา

ประธาน
นำงสำวทับทิม ชำติวัฒนธรรม
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์
รองประธาน
ผู้ช่วยหัวหน้ำพยำบำล
นำงนงเยำว์ บวรวัฒนพงศ์

คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง : นำยแพทย์ทนุธรรม พิกุลแก้ว
หัวหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน : นำงรัชดำ จันทรส
หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช : นำงรอมือเลำะ ดำมำอู
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 3 : นำงอำพร สกุลสถำพร
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก : นำงธัญญรัตน์ บวรลักษมี
พยาบาลประจา PCU ศาลาประชาคม : นำงยุพิน ศรียำภัย

เลขานุการ
หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ
นำงสำวพิริยำ บัวหัน

ผู้ช่วยเลขานุการ
นักสังคมสงเครำะห์

4. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4.1 พัฒนำระบบบริกำรจัดกำรข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของผู้ใช้บริกำร
4.2 พิจำรณำ วิเครำะห์ ปัญหำข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และตรวจสอบข้อเท็จจริง
4.3 แก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนและปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมหำแนวทำงกำรป้องกันต่ำงๆเพื่อให้
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
4.4 แจ้งผลกำรแก้ไขปรับปรุงที่บอร์ดหน้ำห้องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4.5 ติดตำมประเมินผลกำรแก้ไขปรับปรุงปัญหำ และข้อบกพร่องของบุคคลหรือหน่วยงำนตำมที่ถูกร้องเรียน
4.6 รำยงำน ผลกำรแก้ไขปัญหำ กำรปรับปรุงและกำรป้องกันปัญหำข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ซบั ซ้อนต่อ
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเบตง และคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลเบตง
5. การดาเนินงานตามมาตรฐานงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
5.1 ด้านกายภาพ
- อำคำร สถำนที่ มีห้องให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นสัดส่วน และตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำ
ของอำคำรผู้ป่วยนอก ติดกับงำนประกันสุขภำพ ผู้รับบริกำรสำมำรถมองเห็นและเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำยและสะดวก
และมีป้ำยห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เห็นได้ชัดเจน
- มีโต๊ะ เก้ำอี้ สำหรับผู้ร้องเรียน และมีอุปกรณ์สำนักงำน ครบถ้วน และมีน้ำดื่มรองรับผู้รับบริกำร
- มีแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- มีแฟ้มจัดเก็บเอกสำร เป็นหมวดหมู่ และมีกำรจัดเก็บเอกสำรที่เป็นควำมลับของผู้ร้องเรียน
5.2 ด้านบุคลากร
- คณะกรรมกำรข้อร้องเรียนได้ผ่ำนกำรอบรมเจรำจำไกล่เกลี่ยเบื้องต้น และมีแพทย์ที่ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
- เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรอบรมกำรพัฒนำศักยภำพกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นประจำทุกปี
5.3 มาตรฐานการดาเนินงานการแก้ไขปัญหา
5.3.1) แนวทางการเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น
- คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรเปิดกล่องจะดำเนินกำรเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ และแสดงควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำลเบตงตำมจุดบริกำรต่ำงๆ ร่วมกับหัวหน้ำหอผู้ป่วยหรือ
รักษำกำรแทนหัวหน้ำหอผู้ป่วยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี และเปิดทันทีที่ได้รับกำรรำยงำนจำกหน่วยงำนหรือหอ
ผู้ป่วยที่มีข้อคิดเห็นอยู่ในกล่องฯ
- กรณีพบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงำนใด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จะลงโปรแกรมควำมเสี่ยงของโรงพยำบำลซึ่ง มี 9 โปรแกรม และแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนทรำบเพื่อทบทวนและแก้ไขใน
โปรแกรม กรณีชมเชยหรือเสนอแนะศูนย์จะถ่ำยสำเนำและแจ้งตึกนั้น
- กรณีมีข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุชื่อ /หน่วยงำนใด โดยเป็นข้อควำมที่เขียนในภำพรวม ทำง
ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ จะด ำเนิ น กำรรวบรวม เพื่ อ น ำเสนอผู้ บ ริ ห ำร/ประธำนศู น ย์ และน ำเข้ ำ
กรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล เพื่อให้กรรมกำรนำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทุกคนทรำบเพื่อให้ตระหนักต่อไป
- กรณีข้อร้องเรียนที่ไม่รุนแรง ให้นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรของโรงพยำบำลทุก
3 เดือน ส่วนข้อร้องเรียนที่รุนแรง ให้นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลทันที เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำ

5.3.2)ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการโรงพยาบาลเบตง
1) กรณีผู้รับบริกำรร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร(กล่องรับเรื่องร้องเรียน,จดหมำย, โทรสำร
ไปรษณีย์)/อินเทอร์เน็ต
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ

พิจำรณำแยกประเภทเรื่องและตอบรับเบื้องต้น
(รองประธำน/เลขำ)
รำยงำนโปรแกรมควำมเสี่ยง
(รองประธำน)
หน่วยงำน
หน่วยงำนทบทวน

ทบทวนในคณะกรรมกำร PCT
ต่ำงๆ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่เร่งด่วน
(ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องบันทึกผลกำรทบทวน
และปรับปรุงแก้ไขปัญหำตำมแบบฟอร์ม
โปรแกรมควำมเสี่ยง
ปิดประกำศและแจ้งผลกำรปรับปรุงแก้ไข
ให้เจ้ำหน้ำที่ และผู้รับบริกำรทรำบ
ระยะเวลำภำยใน 1 เดือน
เลขำและผู้ช่วย

หน่วยบริกำรในเครือข่ำยทบทวน
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เร่งด่วน
(ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง)
รำยงำนผลให้คณะกรรมกำร
ข้อร้องเรียนพิจำรณำ เพื่อเข้ำ ม.41
แจ้งกลับผู้ร้องเรียนรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำร
ข้อร้องเรียนพิจำรณำ เพื่อเข้ำ ม.41

2) กรณีผู้รับบริกำรร้องเรียนทำงวำจำ(งำนประชำสัมพันธ์, แจ้งทำงโทรศัพท์, แจ้งทำงวำจำ
โดยตรงในแผนกต่ำงๆ,สำยด่วน สปสช. 1330)
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
(ผู้รับเรื่อง)
แจ้งหัวหน้ำงำนทรำบแก้ไขปัญหำเบื้องต้น

รำยงำนโปรแกรมควำมเสี่ยง

สำมำรถแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้

ไม่สำมำรถแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้

บันทึกผลกำรทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
ปัญหำตำมแบบฟอร์มโปรแกรมควำมเสี่ยง

ส่งผู้รับบริกำรมำที่ห้องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประสำนทีมไกล่เกลี่ย

รำยงำนข้อมูลให้รองประธำนคณะกรรมกำรรับ
เรื่องร้องเรียนทรำบ

ประสำนคณะกรรมกำรข้อร้องเรียนรับเรื่องเบื้องต้น
(ทีมไกล่เกลี่ย)
(นำงจตุพร กู้สกุลชัย/นำงรอมือเลำะ ดำมำอู)
รำยงำนผลให้คณะกรรมกำร
ข้อร้องเรียนพิจำรณำ เพื่อเข้ำ ม.41

ปิดประกำศและแจ้งผลกำร
ปรับปรุงแก้ไขให้เจ้ำหน้ำที่
และผู้รับบริกำรทรำบ
(เลขำ/ผู้ช่วยเลขำ)

3) กรณีผู้รับบริกำรร้องเรียนจำกชุมชน(ชุมชนเขตเทศบำล/ชุมชนนอกเขตเทศบำล/หน่วยบริกำร
ในเครือข่ำย
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อสม./ผู้นำชุมชน รับเรื่อง
เจ้ำหน้ำที่รพ.สต รับเรื่องร้องเรียน
แก้ไขปัญหำเบื้องต้น และแจ้ง สสอ.
ทรำบทันที

สื่อมวลชน/กู้ชีพ รับเรื่อง

เจ้ำหน้ำที่ PCUรับเรื่องร้องเรียน/แก้ไข
ปัญหำเบื้องต้นรำยงำนเวชกรรมและ
บันทึกในโปรแกรมควำมเสี่ยง

หัวหน้ำงำน ER
งำนประกันสุขภำพ
งำนสังคมสงเครำะห์
งำนประชำสัมพันธ์

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน
คัดแยกประเภทควำมรุนแรง รำยงำนโปรแกรมควำมเสี่ยง
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่เร่งด่วน
(ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง)
นำเข้ำทบทวนในที่ประชุม
ประจำเดือน คปสอ.
คณะกรรมกำรข้อร้องเรียนรับเรื่อง

(นำงจตุพร กู้สกุลชัย)

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เร่งด่วน
(ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง)

ประสำนคณะกรรมกำรข้อร้องเรียน(ทีมไกล่เกลี่ย)และประสำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ทบทวนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(รองประธำน/หัวหน้ำงำนสุขภำพจิต)
รำยงำนผลให้คณะกรรมกำร
ข้อร้องเรียนพิจำรณำ เพื่อเข้ำ ม.41

รำยงำนโปรแกรมควำมเสี่ยง
(รองประธำนและเลขำ)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องบันทึกผลกำร
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขปัญหำตำม
แบบฟอร์มโปรแกรมควำมเสี่ยง
ปิดประกำศและแจ้งผลกำรปรับปรุงแก้ไขให้
เจ้ำหน้ำที่ และผู้รับบริกำรทรำบ ระยะเวลำ
ภำยใน 1 เดือน
(ผู้ช่วยเลขำ)

แจ้งกลับรพ.สต/PCU ติดประกำศ

5.3.3)ขั้นตอนการยื่นคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จากการรับบริการทางการแพทย์ ม.41
ผู้รับบริกำรได้รับควำมเสียหำยจำกกำรรับ
บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข ม.41
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นคำร้อง
ขอรับกำรชดเชย ม.41
(งำนประกันสุขภำพ)
ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมกำร
ระดับจังหวัดพิจำรณำ (สสจ.)
คณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัด
พิจำรณำคำร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
พิจำรณำไม่เข้ำเกณฑ์ ม.41

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ผู้เสียหำยทรำบ

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้
หน่วยบริกำรทรำบ

พิจำรณำเข้ำเกณฑ์ ม.41
- เสียชีวิตหรือทุพพลภำพอย่ำงถำวร ไม่เกิน 400,000 บำท
- พิกำรหรือสูญเสียอวัยวะ
ไม่เกิน 240,000 บำท
- บำดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง
ไม่เกิน 100,000 บำท
แจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้ผู้เสียหำยทรำบ

ทีมสุขภำพจิตและนักสังคมสงเครำะห์
เยี่ยมบ้ำนเพื่อช่วยเหลือ หรือเยียวยำ
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม

แจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้หน่วยบริกำร
ทรำบ

ขั้นตอนการยื่นคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ม.18
ผู้ให้บริกำรได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
ให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข ม.18
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นคำร้อง
ขอรับกำรชดเชย ม.18
ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมกำร
ระดับจังหวัดพิจำรณำ (สสจ.)
คณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัดพิจำรณำ
คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.18

พิจำรณำไม่เข้ำเกณฑ์ ม.18

แจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้ผู้เสียหำยทรำบ

แจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้หน่วยบริกำร
ทรำบ

พิจำรณำเข้ำเกณฑ์ ม.18

จ่ำยชดเชยและแจ้งผลกำร
พิจำรณำให้ผู้เสียหำยทรำบ

แจ้งผลกำรพิจำรณำ ให้
หน่วยบริกำรทรำบ

5.4 มาตรฐานด้านระบบข้อมูล
5.4.1) การเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน
1) กล่องแสดงควำมคิดเห็นทั้งภำยในโรงพยำบำลและนอกโรงพยำบำล
ภำยในโรงพยำบำล ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงช่องทำงกำรร้องเรียน โดยมีกล่องให้แสดง
ควำมคิดเห็นตำมจุดต่ำงๆของโรงพยำบำลจำนวน 12 จุด คือ งำนผู้ป่วยนอก/หอผู้ป่วยหนัก/งำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ห้องพยำธิ
วิทยำ/ หอผู้ป่วยศัลยกรรม/หอผู้ป่วยกุมำรเวชกรรม/หอผู้ป่วยอำยุรกรรม/ห้องผ่ำตัด/งำนรังสีวิทยำ/ห้องคลอด/ห้องทัน
ตกรรม/งำนกำยภำพบำบัด โดยมีคณะกรรมกำรข้อร้องเรียนผู้รับผิดชอบเปิดกล่องแสดงควำมคิดเห็นทุกวันจันทร์และ
วันพฤหัสบดี และดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนต่อไป
ภำยนอกโรงพยำบำล มีกล่องรับควำมคิดเห็นตำมจุดต่ำงๆทั้งภำยในเขตบำลเมืองเบตง
และนอกเขตเทศบำลเมืองเบตง เช่น วัดพุทธำธิวำส/มัสยิด/สำนักงำนองค์กำรบริกำรส่วนท้องถิ่น
2) แจ้งด้วยตนเอง/ทำงวำจำ
3) จดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร
5.5 มาตรฐานด้านการพัฒนางานเชิงรุก
1. ติดป้ำยประกำศประชำสัมพันธ์ กำรเข้ำถึงบริกำรรับข้อร้องเรียน ภำยในโรงพยำบำล
2. ประชำสัมพันธ์แนวกำรกำรรับข้อร้องเรียนในกำรประชุมประจำเดือนในคณะกรรมกำร
ประสำนงำนระดับอำเภอ และกำรประชุมประจำเดือนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
3. เมื่อเกิดข้อร้องเรียนคณะกรรมกำรข้อร้องเรียน จะดำเนินกำรเชิงรุกลงเยี่ยมเพื่อรับทรำบข้อมูล
ข้อเท็จจริง และให้กำรเยียวยำช่วยเหลือ จนบรรลุผล โดยมีกำรดำเนินประสำนกับภำครัฐและเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง
4. มีเครือข่ำยภำคประชำชน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนประชำชน/ตัวแทนกู้ชีพ/ตัวแทนอำสำสมัคร
สำธำรณสุข/ชมรมผู้สูงอำยุ/กลุ่มสตรี/จิตอำสำ ฯลฯ ร่วมเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภำยนอก สื่อสำรข้อมูลสองทำง
ระหว่ำงชุมชนกับโรงพยำบำล และเป็นหน่วยงำนประสำนในกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ร้องเรียน
บทบาทหน้าที่เครือข่ายภาคประชาชนอาเภอเบตง
1. รับเรื่อง/ข้อมูล ด้ำนควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร ข้อเสนอแนะของภำค
ประชำชน ส่งต่อคณะกรรมกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยำบำลเบตง
2. เสนอเรื่องรำวที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบบริกำรสุขภำพ และเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชนในพื้นที่
3. ร่วมประเมินและเสนอเกี่ยวกับคุณภำพบริกำร พฤติกรรมบริกำรของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเบตงและ
เครือข่ำย
4. รับทรำบแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและถ่ำยทอดสู่ชุมชน
5. ร่วมวิเครำะห์ปัญหำรำยกรณีเมื่อเกิดปัญหำข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

