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โรงพยาบาลอินทร์บุรี

รหัสเอกสาร : QP – RM – 001
ฉบับที่ : 03
เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน วันที่ประกาศใช้ : 10 มีนาคม 2564
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
หน้าที่ : 1

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้กับบุคลากร โรงพยาบาลอินทร์บุรี
วิธีการปฏิบัติ
1. รับเรื่องร้องเรียน
(กรณีร้องเรียนต่อหน้า)
ผู้ประสบเหตุ
ผู้รับผิดชอบใน
หน่วยงาน/
หัวหน้างาน
สาเร็จ

-ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย
-เกณฑ์การตามทีมเจรจาไกล่เกลี่ย
ไม่รุนแรง
เจรจาไกล่
เกลี่ยเบื้องต้น

บันทึก/รายงานหัวหน้างาน/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ผู้อานวยการ ตามลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้เจรจาไกล่เกลี่ย (1)
นางจารุณี ปลายยอด
นายนเรศ ม่วงเขียว
นางชีวรัตน์ ต่ายเกิด
นางสินีนาฏ ทิพย์มูสิก
นางสาวสมนึก สุวรรณภูเต
นางสาวอัญชลี ผ่องคาพันธ์
นางสาวประภาพร นิกรเพสย์

ประเมินความรุนแรง

ไม่สาเร็จ

-ห้องรับรองที่ OPD/
งานบริหารความเสี่ยง
-พยาบาลเวรตรวจการ

รุนแรง

ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย
(ในเวลาราชการ)
พยาบาลเวรตรวจการ
(นอกเวลาราชการ)

สาเร็จ

(นอกเวลาราชการ)
ภายใน 1-3 วัน
ไม่สาเร็จ

สาเร็จ

บันทึก/รายงานหัวหน้างาน/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ผู้อานวยการ ตามลาดับ

คณะกรรมการ
สันติวิธี (RRT)
ไม่สาเร็จ
สาเร็จ
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ไม่สาเร็จ
รายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ระดับจังหวัด
1. RRT
2.คณะกรรมการไกล่เกลี่ย

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงบันทึกและรายงาน
ผู้อานวยการ
สาเร็จ
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โรงพยาบาลอินทร์บุรี

สาเร็จ

ระดับจังหวัด

ภายใน 3-7 วัน

1. RRT
2.คณะกรรมการไกล่เกลี่ย

ไม่สาเร็จ
รายงานผู้ตรวจราชการ

สาเร็จ

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงบันทึกและรายงาน
ผู้อานวยการ

คณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ระดับเขต

ภายใน 7-14 วัน

ไม่สาเร็จ
รายงานรองปลัด/ปลัดกระทรวง

ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข
รายงาน
ภายใน 1 เดือน

สาเร็จ

ไม่สาเร็จ
-

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับกระทรวง
นักสันติวิธี (นักเจรจาไกล่เกลี่ย) กระทรวง
ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขประสานทีม ADHOC

สาเร็จ

สาเร็จ
กลุ่มกฎหมาย
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2. รับเรื่องร้องเรียน
(กรณีร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน, องค์กรภายนอก, ใบอุบัติการณ์,
เบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาล, Face book ของโรงพยาบาล)

ไม่รุนแรง
รายงานผู้อานวยการ
โรงพยาบาลภายใน 7 วัน

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานผู้อานวยการ
ตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

รุนแรง
-รายงาน RRT
-รายงานผู้อานวยการโรงพยาบาล
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อ
กรณีการดาเนินการไม่สาเร็จให้
ปฏิบัติตามแนวทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีต่อหน้า
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3. การร้องเรียนกรณีรุนแรง หมายถึง กรณีหน่วยงานไกล่เกลี่ยเบื้องต้นแล้ว เหตุการณ์ไม่ยุติ/มีแนวโน้ม
จะเกิดการร้องเรียน ฟ้องร้อง /เผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะ/ข้อร้องเรียนที่เกิดจากอุบัติการณ์ระดับ G-I / Sentinel event
4. เกณฑ์การตามทีมเจรจาไกล่เกลี่ย
1. การร้องเรียนกรณีรุนแรง
2. กรณีที่มีบุคคลหรือหน่วยงาน มาติดต่อขอข้อมูลสาคัญ/ข้อมูลที่เป็นความลับของโรงพยาบาลหรือขอพบผู้บริหาร
3. กรณีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
5. กรณีเรื่องร้องเรียนที่ต้องตามคณะกรรมการสันติวิธี
ในเวลา ผู้เจรจาไกล่เกลี่ย (1) เป็นผู้รายงานและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการสันติวิธี
นอกเวลา พยาบาลเวรตรวจการ เป็นผู้รายงานและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการสันติวิธี
6. กรณีที่มีบุคคลหรือหน่วยงาน มาติดต่อขอข้อมูลสาคัญ/ข้อมูลที่เป็นความลับของโรงพยาบาลหรือขอพบผู้บริหาร
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พาไปพักรับรองไว้ที่ห้องให้คาปรึกษาที่แผนกผู้ป่วยนอก
2. ถามรายละเอียดและขอดูบัตรประจาตัวที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นบุคคลที่ทางหน่วยงานราชการส่งมาจริง
ให้เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ พาไปพักรับรองที่ห้องประชุมเสียง-เป้า
3. แจ้งไปที่สานักงานผู้อานวยการและทีมไกล่เกลี่ย เพื่อเตรียมข้อมูลและพิจารณารายงานตามลาดับขั้น ดังนี้
3.1 รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
3.2 รองผู้อานวยฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.3 รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
3.4 รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
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ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิโรจน์ เรืองวราพิชญ์
นางสินีนาฏ ทิพย์มูสิก
นางสาวสมนึก สุวรรณภูเต
นางสาวประภาพร นิกรเพสย์
นางสาวอัญชลี ผ่องคาพันธ์
นางจารุณี ปลายยอด
นางชีวรัตน์ ต่ายเกิด
นายนเรศ ม่วงเขียว

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นิติกร

บทบาทหน้าที่
1. ให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน กรณีมีเรื่องร้องเรียนในระดับหน่วยงาน
2. ดาเนินไกล่เกลี่ย กรณีร้องเรียนที่ไม่สามารถยุติได้ในระดับหน่วยงาน ตามขั้นตอนและกระบวนการจนสามารถยุติได้
3. ดาเนินการไกล่เกลี่ยกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
4. รายงานผลการดาเนินการ มายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลอินทร์บุรี
5. ทบทวนเรื่องร้องเรียน เป็นประจาสม่าเสมอ
คณะกรรมการสันติวิธี (Rapid response team : RRT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
รองผู้อานวยฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
นายวิโรจน์ เรืองวราพิชญ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายวีรศักดิ์ นนทารมย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายนเรศ ม่วงเขียว
นิติกร
นางจารุณี ปลายยอด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

บทบาทหน้าที่
1. ให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษาให้แก่ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย
2. ดาเนินไกล่เกลี่ย กรณีร้องเรียนที่ไม่สามารถยุติได้โดยทีมไกล่เกลี่ย
3. รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารรับทราบ

