
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5)



ข้อ 5 ให้คณะอนุกรรมการท าหน้าที่ตรวจประเมินหน่วยงานที่ยื่น ค า
ขอข้ึนทะเบียน...หากตรวจประเมินแล้วเห็นว่า หน่วยงานใดเหมาะสมที่จะ
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ให้เสนอคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ

จากผู้ถูกร้องเรียน พ.ศ. 2560

ข้อ 6 ให้ส านักสาขาเขต ท าหน้าที่ตรวจประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเป็น
ประจ าทุกปี และรายงานคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
ทราบ 



1. รับและบันทึกเรื่องร้องเรียน

2. ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงและหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง

3. ประสาน ชี้แจง ท าความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้ผู้ร้องเรยีน
ได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิ หากผู้ร้องเรียนยังไม่พอใจให้สง่เรื่องร้องเรียน
พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯ ที่อยู่จังหวัดเดียวกับหน่วยบริการ
ที่ถูกร้องเรียนพิจารณาต่อไป สรุปผลการด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการ 
ควบคุมฯ เป็นประจ าทุกเดือน (ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการฯก าหนด) 

4. จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อมูลการร้องเรียนเสนอคณะอนุกรรมการและ 
คณะกรรมการควบคุมฯ อย่างน้อยปีละครั้ง 
(ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการควบคุมฯ ก าหนด)

5. ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)
มีอ  ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 



ของหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอ่ืนทีเ่ป็นอสิระจากผู้ถููกร้องเรียนการบริการ

1. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล

3. ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก้ไขเกี่ยวกับบัตรทอง

4. รับเรื่องร้องเรียน

5. รับค าร้องกรณีมาตรา 41



ขัน้ตอนการด�ำ าเนินงานหน่วยรับเร่ือง
ร้องเรียนอ่ืนท่ีเป็นอิสระจากผู้ถกูร้องเรียน รับ
เร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางตา่งๆ





น.ส.บารีย๊ะ ยาด า
2 ม.ไทยสมุทร ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

อบต.ละงู (หลังเก่า) หมู่ 12 ต.ละงู 
อ.ละงู จ.สตูล 91110

น.ส.ศรินทรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์
62 หมู่ที่ 10 ต.ละมอ อ. 
จ.ตรัง 92170

ยกเลิกหน่วยรับเรื่อง ปี 2561 ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลต าบลป่าบอนได้ด าเนินงานในนามศูนย์
ประสานงานฯ จ.พัทลุง และด าเนินการให้ค าปรึกษารับเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียน และเตรียมขึ้นเป็นหน่วยรับเรื่อง โดยต้อง
ได้รับการประเมินจาก อคม.เขต 12 สงขลาก่อน

น.ส.ศทิชา  รัตนเดช
119/39 ซ.นาเกลือ 33
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี  
94000น.ส.สุรัตน์ เทียมเทศ

101 ถ.สิโรรส 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

นางสิริภา มะดากะกุล
86 ม. 3 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  96180

หน่วยรับเรือ่งร้องเรียนฯ ในพื้นที่สปสช.เขต 12 สงขลา
จ านวน 7 หน่วย ใน 7 จังหวัด 



แนวทางตรวจประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ
1. จัดให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ ประเมินตนเองตาม แนวทางปฏิบัติเพื่อมาตรฐาน

การด าเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน

2. สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมกับกลไกเขต ตรวจสอบรายงานผล         
การประเมินตนเองของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 

3.  สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมกับกลไกเขตจัดท าแผนการลงพื้นที่เพื่อ
ประเมินหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนฯ 

4. สปสช.เขต 12 สงขลา รายงานผลการตรวจประเมินต่อ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานฯ 



แนวทางปฏิบัติเพื่อมาตรฐานการด าเนินงาน

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 



1. ด้านกายภาพ

• สถานที่
• อุปกรณ์ 
• เอกสารประกอบ

มาตรฐานการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน



2. ด้านบุคคล

• มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
• เจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติเหมาะสม 
• เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมความรู้เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
• เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพ

มาตรฐานการด าเนินงานรับเร่ืองร้องเรียน



3. ด้านการด าเนินงาน
• รับและบันทึกเรื่องในแบบบันทึก
• ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานตามหลักการสืบสวน สอบสวน
• รวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้น ตาม ม.41, 57, 59
• ประสาน ไกล่เกลี่ย แก้ปัญหา ให้ความช่วยเหลือ
• ตอบกลับผู้ร้องเรียน
• ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
• แจ้งผลการแกไ้ขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียน
• มีคณะท างานร่วมแก้ไขปัญหา
• เรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยหรือยุติได้ 
ส่งต่อให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
• ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อสรุปผลปีละ 1 ครั้ง

มาตรฐานการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน



4.ด้านระบบข้อมูล

• มีการบันทึกตามแบบอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
• จัดเก็บข้อมูลและแยกเรื่องชัดเจน 
• น าข้อมูลมาสรุปและรายงานประจ าเดือน ประจ าปี ตามระเบียบ
• เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

มาตรฐานการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน



ศูนย์ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน
จงัหวดัพทัลงุ

• ยกเลิกกำรด ำเนินกำร 50(5) ปี 2561                 
(ทีม อ.ลิขิต เส้งนุย้ ขอยกเลิก เพรำะไม่ค่อยมีเวลำ
ด ำเนินกำร) 

• ปี 2562 เร่ิมด ำเนินกำรศูนยป์ระสำนงำนหลกัประกนั
สุขภำพประชำชนจงัหวดัพทัลุง โดย ศูนยพ์ฒันำ
ครอบครัวในชุมชนเทศบำลต ำบลป่ำบอน จงัหวดัพทัลุง



ศูนย์ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน
จงัหวดัพทัลงุ

• เตรียมพร้อมขึน้เป็นหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอืน่ท่ีเป็นอิสระ
จากผู้ถกูร้องเรียนตามมาตรา 50(5) ในปี 2562 และ
ต้องใช้เวลาอีก 2 ปี จงึจะสง่เร่ืองให้ อคม. ร่วมกบั สสจ.
พทัลงุ ประเมินและขึน้ทะเบียน

• ดงันัน้ ประมาณเดือนสงิหาคม/กนัยายน 2563 สปสช.
จะจดัให้มีการประเมิน เพราะเขาต้องท างานเก่ียวกบัการ
รับเร่ืองร้องเรียนตอ่อีก 1 ปี


