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คำนำ 

   คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ของโรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเขาพนม 
ท้ังในเรื่อง ร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ จาก
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนต่างๆของหน่วยงาน เป็นส่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องมีระบบในการดำเนินการ ซึ่งเป็นการ
ประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางท่ีจะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

         คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
                     โรงพยาบาลเขาพนม 
                     10 กุมภาพันธ์ 2564 
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คู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
 

1. นโยบาย 

 เพื่อให้โรงพยาบาลเขาพนม มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการความ
ขัดแย้ง  โดยการเจรจาไกล่เกล่ียด้วยสันติวิธี  ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและคู่กรณีพึงพอใจ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.จัดต้ังศูนย์เจรจาไกล่เกล่ียด้วยสันติวิธี และมีกระบวนการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์และ
สาธารณสุขด้วยวิธีการเจรจาไกล่เกล่ียด้วยสันติวิธี  เพื่อระงับความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาล 
         2.เพื่อยุติ/แก้ไขและเปล่ียนแปลงข้อขัดแย้ง/ข้อร้องเรียน ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ 

3.  ขอบข่าย 
 จัดการความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลเขาพนม 

4.  คำนิยามศัพท์ 
ความขัดแย้ง 
 ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอันเกิดจากการให้หรือรับบริการ
สาธารณสุข นำไปสู่ความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อาจจะเป็นความขัดแย้งท่ีแฝงอยู่  กำลัง
เกิดขึ้นหรือแสดงออกชัดเจน  หรือเป็นกรณีพิพาทแล้วในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 

การเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น 
 กระบวนการไกล่เกล่ียด้วยการส่ือสารสนทนาระหว่างคู่กรณี หรือผู้แทน ต้ังแต่เริ่มมีความขัดแย้งกัน 
เพื่อหาทางออกของปัญหาและข้อตกลงท่ีพึงพอใจโดยเร็วร่วมกัน  เพื่อมิให้ความขัดแย้งบานปลาย 

การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง 
 การเจรจาไกล่เกล่ียด้วยความช่วยเหลือของบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลาง  ทำหน้าท่ีช่วยให้เกิดกระบวนกลุ่ม
ปรึกษาหารือร่วมกัน  ด้วยบรรยากาศและสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  คู่กรณีเกิดข้อตกลงท่ีพึงพอใจร่วมกัน  โดย
คนกลางไม่ได้มีหน้าท่ีตัดสินใจแทนคู่กรณี 

ผู้ไกล่เกลี่ย 
 เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ไกล่เกล่ียความจัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้
ได้รับมอบหมาย หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกท่ีคู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกล่ียด้วยก็ได้     

คู่กรณี 

 บุคคลท่ีมีข้อขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้ง  ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ี
และผู้รับบริการ หรือเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลด้วยกันเอง หรือระหว่างผู้รับบริการด้วยกันเองท่ีเกิดขึ้นใน
โรงพยาบาล 
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จ้าหน้าที่ 

 ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเขาพนม  
5. กระบวนการความรับผิดชอบ 

รับเร่ืองร้องเรียน 

5.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับในกรณีเป็นลักษณะ
บัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
โรงพยาบาล 
5.2  ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีแนะนำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขให้
ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
5.3 กรณีท่ีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ัง มีหน้าท่ีรวบรวมข้อ
เท็จท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใดโดยให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังทำความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนมว่ามีการกระทำ
ตามข้อร้องเรียน/มีการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็น
กรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม และยุติเรื่อง 
5.4 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ถูกกล่าวหา
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
5.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการภายใน 30 วันทำการ
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ แต่งต้ัง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเล่ียงได้คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินการต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม 
5.6 เมื่อมีการดำเนินการในเบ้ืองต้นเป็นประการใด ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มงาน/ฝ่ายท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
5.7 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของ โรงพยาบาลเขาพนม ให้ดำเนินการ
ดังนี ้
1.ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึงช่ือหน่วยงานนั้นๆ ถือ
เป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรยีน 
2. ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไมไ่ด้ระบุถึงหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง พรอ้มช้ีแจง
เหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
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การเจรจาไกล่เกลี่ย 
 1.  คณะกรรมการไกล่เกล่ียให้รีบดำเนินการไกล่เกล่ียเบื้องต้น เพื่อหาข้อตกลงและยุติปัญหาโดยเร็ว 
และรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป หากการเจรจาไกล่เกล่ียเบื้องต้น
ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางได้ 
 2.  ผู้ไกล่เกล่ียทำหน้าท่ีไกล่เกล่ียกรณีขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล  ในกรณี ท่ีมีความ
จำเป็นต้องมีผู้ไกล่เกล่ียภายนอก ให้พิจารณาแต่งต้ังตามความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของคู่กรณี 
 3.  ผู้ไกล่เกล่ียต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางของตนให้คู่กรณี
ทราบโดยทันที  
 4.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดตามสนับสนุนการเจรจาไกล่เกล่ียตลอดกระบวนการและให้
ความสำคัญกับการไกล่เกล่ีย ในทันทีท่ีเกิดกรณีความขัดแย้ง 
 5.  ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณะกรรมการไกล่เกล่ียเชิญชวน และจัดให้มีช่องทางท่ีมีความ
สะดวกและชัดเจนสำหรับคู่กรณี 
 6.  กรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะสามารถเจรจาไกล่เกล่ียให้ยุติได้หรือไม่ก็ตาม  ผู้
ไกล่เกล่ียท่ีได้รับมอบหมายรายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบเป็นระยะตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
6.การกำหนดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

               1.การประชุมประจำเดือนส่วนราชการ/ผู้นำชุมชน 
               2.ทางโทรศัพท์/สายตรงผู้อำนวยการ 075 689031/หรืองานรับเรื่องราวร้องทุกข์  075 689509 
               3.กล่องรับความคิดเห็น (  6   จุด : OPD  1  จุด,IPD 2  จุด  (ตึกเก่า  ตึกใหม่),ER  1 จุด,งาน
เภสัชกรรม  1  จุด,ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  1  จุด,ศูนย์คุณภาพ    1  จุด) 
               4.แบบประเมินความพึงพอใจ 
               5.Website โรงพยาบาล   www.kpn-hospital.go.th 
               6.Facebook 
               7. LINE Application 
               8. E-mail 
               9.ด้วยวาจา/ด้วยตนเอง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ /หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน/หัวหน้าเวร    
              10. จดหมาย 

 7.หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบมีดังนี้    
                 1.  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน   แพทย์เวร/หัวหน้าเวร   
                 2. คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
      ดังรายนามดังต่อไปนี้ 
     1.    นายธีรเดช   ชนะกุล              นายแพทย์ชำนาญการ               ประธานกรรมการ 

2. นายศักดิ์ชัย   แก้วเดช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
3. นางอุไร        มุ่งมั่นเวลา              นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ     กรรมการ 
4. นางเนาวรัตน์  บุญล่ิมเต็ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
5. นางจรีภรณ์   อิ้ววังโส   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสาวจันทร์จิรา  บุญรุ่ง      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          กรรมการ/เลขานุการ 

http://www.kpn-hospital.go.th/
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8.ประเด็นข้อร้องเรียนที่มีความเร่งด่วนที่ต้องยุติโดยเร็วของโรงพยาบาลมีประเด็นดังนี้คือ 
                 1.ประเด็นเร่งด่วนระดับ  1  ทุพลภาพ/เสียชีวิต 
                 2.ประเด็นเร่งด่วนระดับ  2  ต้องรักษา/แก้ไข 
                 3.ประเด็นเร่งด่วนระดับ  3   เฝ้าระวังพิเศษ 
                 4.ประเด็นเร่งด่วนระดับ  4   ไม่เกิดอันตราย 
  กำหนดระยะเวลาท่ีต้องยุติ/ส่งเรื่องภายใน  30  วัน 
9.  มีการดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตามระยะเวลาที่กำหนดในกรณีมีการ
เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้ง มีขั้นตอนดังนี้ 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติ 

             1.  ผู้ไกล่เกล่ียควรแนะนำให้คู่กรณีเข้าร่วมการไกล่เกล่ียด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอาจมอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นแทน 
 2.  ก่อนเริ่มการไกล่เกล่ีย  ผู้ไกล่เกล่ียต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงประโยชน์และกติกาพื้นฐานของการ
ไกล่เกล่ีย 
 3.  ผู้ไกล่เกล่ียคนกลางอาจหารือกับคู่กรณี  เพื่อกำหนดขั้นตอนหรือแนวทางในการดำเนินการไกล่
เกล่ียก่อนเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกล่ียก็ได้ 
 4.  เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกล่ีย  ผู้ไกล่เกล่ียคนกลางควรให้คู่กรณีเสนอข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
เบื้องต้นของข้อขัดแย้ง หรืออาจเสนอให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลดังกล่าวระหว่างคู่กรณีอย่างเสมอภาค 
ตลอดจนข้อเสนอในการระงับข้อขัดแย้งต่อผู้ไกล่เกล่ียคนกลาง 
 5.  การไกล่เกล่ียจะกระทำด้วยวิธีใด วันเวลาและสถานท่ีใด ให้เป็นไปตามท่ีผู้ไกล่เกล่ียกำหนดร่วมกับ
คู่กรณี หลักท่ัวไปจะไกล่เกล่ียต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่ายก่อน หากจำเป็นต้องมีการแยกไกล่เกล่ีย ผู้ไกล่เกล่ียจะต้อง
ให้คู่กรณีทุกฝ่ายยินยอมก่อนและต้องแยกไกล่เกล่ียครบทุกฝ่าย เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
 6.  กระบวนการไกล่เกล่ียให้ดำเนินการเป็นความลับ  โดยไม่มีการบันทึกรายละเอียดของการไกล่
เกล่ียไว้  ไม่ว่าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น  เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้บันทึกการดำเนินการไกล่เกล่ียท้ังหมดหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใด 
 7.  เมื่อคู่กรณีมีความประสงค์และผู้ไกล่เกล่ียเห็นสมควร ผู้ไกล่เกล่ียอาจจัดให้มีการยกร่างสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้แก่คู่กรณีก็ได้ 

 8.  ผู้ไกล่เกล่ียจะต้องดำเนินการไกล่เกล่ียให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามท่ีคู่กรณีได้ตกลงกัน หรือ
อาจขยายระยะเวลาในการดำเนินการไกล่เกล่ียออกไปอีกก็ได้ ถ้าเห็นว่าคู่กรณีใกล้จะบรรลุความตกลงในการ
ระงับความขัดแย้งแล้ว 
 9.  กระบวนการไกล่เกล่ียส้ินสุดเมื่อ 
 -  คู่กรณีสามารถตกลงระงับความขัดแย้งได้ 
 -  คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถอนตัวออกจากการไกล่เกล่ีย หรือผู้ไกล่เกล่ียไม่สามารถดำเนินการไกล่เกล่ีย
ให้เป็นผลสำเร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 -  ผู้ไกล่เกล่ียเห็นว่าความขัดแย้งดังกล่าวไม่อาจยุติลงได้ด้วยวิธีการไกล่เกล่ีย 
 10.  เมื่อกระบวนการไกล่เกล่ียส้ินสุดลง  ให้ ผู้ไกล่เกล่ียรายงานผลการไกล่เกล่ียให้ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลทราบโดยเร็ว 
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มาตรฐานวิธีปฏิบัติ 

  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย 

 1.  ผู้ไกล่เกล่ียจะต้องเตรียมการไกล่เกล่ียและดำเนินการไกล่เกล่ียด้วยความเป็นกลาง  ช่วยเหลือ
สนับสนุนการเจรจาระหว่างคู่กรณี แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการยุติข้อขัดแย้ง ไม่เสนอความเห็นหรือ
กระทำการใดๆ ท่ีเป็นการวินิจฉัยช้ีขาดความขัดแย้ง ไม่ข่มขู่ บังคับ หรือใช้อิทธิพลในทางใดๆ อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความสมัครใจของคู่กรณี 

 2.  ผู้เจรจาไกล่เกล่ียต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบ รวมท้ังประกาศข้อบังคับ จริยธรรมหรือ
หลักเกณฑ์ใดๆ เพื่อให้การไกล่เกล่ียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยคำนึงถึงสัมพันธภาพอันดีของคู่กรณี 

 3.  ผู้เจรจาไกล่เกล่ียไม่ต้องรับผิดต่อคู่กรณีในการกระทำใดๆ ท่ีได้ดำเนินการไปเพื่อการไกล่เกล่ีย และ
ระงับความขัดแย้ง  เว้นแต่การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ไกล่เกล่ียเป็นไปโดยจงใจประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้คู่กรณีเสียหาย 

 

10. มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 

      ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบโดย 

1. แจ้งให้ทราบด้วยตนเองทางวาจา 

2. ทางโทรศัพท์ 

3. ทางWebsite โรงพยาบาล   www.kpn-hospital.go.th 

4. มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการหลังจากโรงพยาบาลได้แก้ปัญหา/ตอบสนองข้อร้องเรียน
ไปแล้วโดยการติดตามจากอุบัติการณ์   การใช้แบบประเมินความพึงพอใจ   การสอบถามโดยตรง  
จดหมายตอบกลับ 

11. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเปิดตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข์/Website ประจำวันเม่ือมีเร่ืองร้องเรียน 
               มอบหมาย นางจรีภรณ์ อิ้ววังโส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน ศูนย์รับเร่ืองและไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลเขาพนม 

 

                                                       ผู้รับผิดชอบ 

 ศูนย์ประกัน 

 

 

                          

 

                     

 

 

 

 

 

 

                                     

       

 

        

 

 

       

ประสานงาน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ประเมินความรุนแรง 

                          

ลงทะเบียน  และตอบรับเร่ือง
ร้องเรียนเบื้องต้น 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 

ทีมความ
เสี่ยง 

ไกล่เกลี่ยได้ 

                          

ไกล่เกลี่ยไม่ได้ 

                          

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของ สปสช. 

หรือ รายงานอุบัติการณ์  

ศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียน 

คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย     

ยุติ/ลงบันทึก  

คณะกรรมการบริหาร รพ. 

ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบริการ 

คณะกรรมการบริหาร รพ. 

สสจ.กระบี่ 

แจ้งกลับผู้ร้อง จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน 
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Flow Chart  กระบวนการไกล่เกลี่ย รพ.เขาพนม 

                                                                                                 ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวจันทร์จิรา บุญรุ่ง 

 

 

  

1.รับแจ้งเหตุ อุบัติการณ์/ความเส่ียง 
ต่อการถูกฟ้องร้อง 

 

คณะกรรมการไกล่เกล่ีย 

2.  รวบรวมข้อมูล/ประเมินความรุนแรง 
-  สำเนาเวชระเบียน    
-รวบรวม / บันทึกข้อมูลจากการพูดคุยกับ  
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

 

ผูเ้สียหายเขา้เกณฑ์

ตามมาตรา 41 

 

3.  ติดตามเยี่ยมผู้เสียหาย/ครอบครัว 
คร้ังแรก (เร็วที่สุด ไม่เกินวันท่ี 1-3 หลังเกิดเหตุการณ์)              
-สร้างสัมพันธภาพ               
แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยม 
-รับฟังประเด็นปัญหาด้วยท่าทีเห็นใจ เป็นมิตร ไม่โต้แย้ง 
-กรณีเสียชีวิต รพ.นำพวงหรีดไปเคารพศพ, เป็นเจ้าภาพสวดพระ 
อภิธรรมศพ และมอบเงินช่วยเหลืองานศพเบ้ืองต้น 2,000 บาท หรือ
ตามความเหมาะสม 

 

ส่งทีมไกล่เกล่ีย สสจ. 

 

4.  ประชุมคณะกรรมการฯ 

-วิเคราะห์ข้อมูล/เหตุการณ์/สรุปประเด็นท่ีร้องเรียน 

-กำหนดแนวทางช่วยเหลือ/เยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว 

-กรณีท่ีจำเป็นอาจต้องประสานกับทีมให้คำปรึกษาเพื่อให 

-การช่วยเหลือด้านขวัญกำลังใจของผู้เสียหาย/ครอบครัว 

-สรุปข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาล 

-เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ประธานและหรือ 
คณะกรรมการไกล่เกล่ีย 

คณะกรรมการไกล่เกล่ีย 

เลขาทีมไกล่เกล่ีย 

5. การเย่ียมผู้เสียหายต่อเนื่อง 
 ( ครั้งท่ี 2  ห่างจากครั้งแรก 1 สัปดาห์ ) 
 (ครั้งท่ี 3  ห่างจากครั้งท่ีสอง  2 สัปดาห์ )   
-การเยียวยาทางจิตใจ/สังคม 
-ให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการประชุม 
-บันทึกรายงานผลการเยี่ยมเสนอประธานกรรมการ 
 

6.เก็บรวบรวมแฟม้ขอ้มลู 



  

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน 
 

วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ…………… 
เรื่อง.................................................................................................... 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม  
ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
ช่ือผู้แจ้ง.........................................................ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ........................................................... 
ท่ีอยู่..............................................................................เบอร์โทรศัพท์.................................................................. 
รายละเอียดข้อร้องเรียน/ความคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                        จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
              ลงช่ือ....................................................ผู้รอ้งเรียน 
                    (....................................................) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แบบแจ้งการรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

ท่ี กบ 0032.3/....................(ลำดับเรื่องร้องเรียน)...   โรงพยาบาลเขาพนม 
                           ตำบลเขาพนม  อำเภอเขาพนม    
                                                                         จังหวัดกระบี่ ๘๑๑40 
                                                        วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ........... 
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน 
เรียน .......................................................................... 
              ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเขาพนม 
โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ ( )อื่นๆ……………………………….…     
ลงวันท่ี……………………………………..เกี่ยวกับเรื่อง……………………………………………………………………………….นั้น 
               โรงพยาบาลเขาพนม ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว 
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี.....................ลงวันท่ี..........................................และ โรงพยาบาลเขาพนม                         
ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 
               ( )  เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ............................................................... และได้มอบหมาย 
ให้……………………........................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดำเนินการ 

     ( )  เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ......................................................................และได้จัดส่ง 
เรื่องให้........................................................................................ซึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้อง     
ดำเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีก 
ทางหนึ่ง 
            ( )  เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย 
.......................................................................................... จึงขอใหท่้านดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ี 
กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
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แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

ท่ี กบ 0032.3/..................(ลำดับเรื่องร้องเรียน)...    โรงพยาบาลเขาพนม 
                                     ตำบลเขาพนม  อำเภอเขาพนม   
                                                                                   จังหวัดกระบี่ ๘๑๑40 
                                                                    วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ........... 
เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน 
เรียน .................................................................................. 

     ตามท่ีโรงพยาบาลเขาพนม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

     โรงพยาบาลเขาพนมได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
ประเด็นท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย 
สรุปว่า………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.........................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี้ท้ังนี้ หากท่านไม่เห็นด้วย 
ประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
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