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1.หลักการและเหตุผล 

            ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้  จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติในการภายใตความเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วของสังคมไทย มีประชาชนบางสวนไดรับผลกระทบและประสบปญหาท่ีหลากหลาย จนกลายเปนปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน ซ่ึงนับวันยิ่งมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหประชาชนตองพ่ึงพาสวนราชการเพ่ือ

คลี่คลายปญหา โดยการรองทุกข/รองเรียนไปยังสวนราชการตางๆ ท่ีมีอยู เรื่องราวรองทุกขเปนสิ่งสะทอน

ปญหาของประชาชนท่ีบงบอกความรูสึก และความคาดหวังของผูรับบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดโอกาส

ใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกข แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น คำติชม ไดสะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัย ท้ังนี้ ภาครัฐมีหนาท่ีตองดำเนินการชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอนใหเปนไปดวยความเสมอภาค 

โปรงใส และเปนธรรม การรองทุกข/รองเรียนของประชาชน ถือเปนเสียงสะทอนใหรัฐบาลและหนวยงานของ

รัฐทราบวา การบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซ่ึงหนวยงานไดตระหนักและให

ความสำคัญกับการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข/รองเรียนของ ผูรับบริการ ผูใหบริการ และองคกร จึงไดจัดทำ

แนวทางในการจัดการในการรับและการใหบริการขององคกร 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนาไปเปนกรอบแนวทางการดา

เนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องราวรองทุกข ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ี

สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับเรื่องราวรองทุกข 

อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามา

ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทำงาน เปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือ

ผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง

กระบวนการในการปฏิบัติงาน 

2.4 เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชน และผูรองทุกข/รองเรียน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยมาตรา 59 



                      โรงพยาบาลองครักษ 

                    (ONGKARAK  HOSPITAL) 

      ระเบียบปฏิบัติ 

     (System Procedure) 

เลขท่ี :  SP – 2PSafty - 001 ฉบับท่ี :   1 แกไข :   จำนวนหนา    

เรื่อง :  สื่อสังคมออนไลนและเจรจาไกลเกลี่ย วันท่ี :     4  สิงหาคม 2562 

ผูจัดทำ : คณะกรรมการไกลเกลี่ย ผูอนุมัติ : ผูอำนวยการโรงพยาบาลองครักษ 

 

 

2.5เพ่ือพิทักษสิทธิของผูใหบริการ และองคกร 

 

 

3.บทบาทหนาท่ี 

3.1 เจรจาไกลเกลี่ย กรณีมีการรองเรียน ฟองรอง  

           3.2 จัดทำแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการฟองรองทางการแพทย 

           3.3 ประสาน และ อำนวยความสะดวกกับผูเก่ียวของ เพ่ือปองกันการฟองรองในลำดับท่ี

รุนแรงข้ึน 

3.4 ผูประสานและบันทึกสรุปรายงาน เม่ือเกิดกรณี \ 

 

4.คำจำกัดความ 

4.1 ผูรับบริการ  คือ คนไข และญาติท่ีมารับบริการ 

4.2 ผูใหบริการ คือ เจาหนาท่ีทุกแผนกของโรงพยาบาลองครักษ 

4.3 องคกรคือ ทุกหนวยงานของโรงพยาบาลองครักษ 

4.4 คณะกรรมการไกล คือ บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหจัดการเม่ือมีการรองเรียนในองคกร 
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5.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                                            ผลกระทบจากส่ือสังคมออนไลน 

ผูท่ีไดรับผลกระทบ ชองทางการรับรูขอมูล ข้ันตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

ผูรับบริการ  8ชองทางของโรงพยาบาล

(ภาคผนวก2) 

1.คีย risk 

2.ตามFlow(ภาคผนวก1) 

1.งานประกันสุขภาพ 

2.ทีมไกลเกลี่ย/ผู

ไดรับมอบหมาย 

ผูใหบริการ 

-ผูใหบริการถูกกระทำ 

 

 

 

 

 

 

 

-ผูใหบริการเปน

ผูกระทำเอง(เฉพาะ

เรื่องงาน) 

 

8ชองทางของโรงพยาบาล

(ภาคผนวก2) 

 

 

 

 

 

 

8ชองทางของโรงพยาบาล

(ภาคผนวก2) 

 

1.ผูไดรับผลกระทบแจง

ความ 

2.ดำเนินการตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

1.ทบทวนเหตุการณโดย

หัวหนางาน 

2.สงผูบริหารตามลำดับข้ัน

(กรณียุติไมได) 

 

1.ผูถูกกระทำ โดยมี

หัวหนางานเปนพ่ี

เลี้ยง และมีท่ีปรึกษา

ตามลำดับดังนี้1.

ผูอำนวยการรพ.

องครักษ2.นิติกร

จังหวัด3.สภาวิชาชีพ 

 

1.หัวหนางานแตละ

ระดับ 

องคกร 8ชองทางของโรงพยาบาล

(ภาคผนวก2) 

1.คียRisk ในระบบHRMS 

2.รวบรวมขอมูล 

3.สืบสวน 

1.งานประกันสุขภาพ 

2.ทีมไกลเกลี่ย 

3.คณะกรรมการท่ี
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4.แจงความดำเนินคดี 

ไดรับมอบหมาย 

4.ผูอำนวยการรพ. 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติในเรื่องรองเรียนท่ีเปนนโยบายของโรงพยาบาลองครักษ 

              1.งดการตอบโตระดับบุคคล 

              2.สงเรื่องใหองคกรทราบ โดยใหทีมไกลเกลี่ย(คุณไพลวัน  ดวงสุวรรณ) หาขอมูลเบื้องตน สงใหผอ.  

ทราบ 

   3.การตอบกลับขอมูล จะตอบกลับเฉพาะการรองเรียนท่ีผานระบบราชการ และการรองเรียนท่ีลง

ชื่อผูรองเรียน 

 

 

การถายภาพในสถานพยาบาล  

    1.หามถายภาพขณะใหการรักษาพยาบาล ท้ัง VDO กลองถายรูป 

    2.หากพบเห็นมีการถายภาพเจาหนาท่ีเขาไปตักเตือน(ภาคผนวก3) 

    3.หากมีการลงSocial ใชวิธีเชิญเพ่ือหารือ ตามระดับชั้นของงาน 
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ภาคผนวก1                          

                                       ข้ันตอนการดําเนินการกรณีร้องเรียนท่ีต้องตอบกลบั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับขอ้ร้องเรียนจาก 8 ช่องทาง 

ส่งเอกสารให้เลขาทีมเจรจาไกล่เกล่ียเกษียนหนงัสือ

เรียนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิจารณาส่ังการสอบสวนเร่ืองราว 

เลขาทีมเจรจาไกล่เกล่ียประสานทีมสอบสวน

และจดัเตรียมสถานท่ี 

ทีมสอบสวนสรุปผลการสอบสวนส่ง

เลขาทีมเจรจาไกล่เกล่ีย 
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ภาคผนวก 2 

                                  8 ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

1. ศนูยบ์รกิารหลกัประกนัสขุภาพ 037-391510 ต่อ101 

2. ตูร้บัฟังความคิดเห็น 

3. จดหมายหรือหนงัสือ 

4. หน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ 

5. จิตอาสา 

6. www.ongkharakhospital.go.th 

7. หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอ่ืนๆท่ีเป็นอิสระ จากผูถู้กร้องเรียน 081- 8645052(คุณบุญยงั) 

8. Social network service 
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ภาคผนวก 3 
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