คู่มือ
การบริหารจัดการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ศูนย์ช่วยเหลือผู้รับบริการ

โรงพยาบาลปทุมธานี

ห้ องสบายใจไขปัญหา
( 02-5988725 )
ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 3 วันที่ 1 ต.ค.60

1

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม นําสมัย
ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมพร้อมความสุ ขบุคลากร และชุมชนมีส่วนร่ วม

เป้ าประสงค์
ประชาชนได้รับบริ การสุ ขภาพที่มีคุณภาพ

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริ การเครื อข่ายการเข้าถึงบริ การ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วน
2.พัฒนาคุณภาพบริ การอย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพและคุณธรรม

ค่ านิยม
M:Mastery/Management by fact
O:Originality
P:People center
T:Teamwark
H:Humility/Humanized Health Care
เข็มมุ่ง
ยึดถือตามแนวพระราชดําริ / พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
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ศูนย์ ช่วยเหลือผู้รับบริการ
“ ห้ องสบายใจไขปัญหา ”
วิสัยทัศน์
ปัญหาของท่าน

คืองานของเรา

พันธกิจ
บริ การแก้ปัญหา
เพื่อประชาชน
โดยประชาชน
มีส่วนร่ วมคิดแก้ไข
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ทีม่ าของศูนย์ ช่วยเหลือผู้มารับบริการ
สื บเนื่องจากการที่มีการร้องเรี ยนเข้ามาเป็ นจํานวนมากขึ้นซึ่ งเป็ นประเด็นที่รุนแรงต้อ งแก้ไ ข
โดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของผูร้ ิ หารระดับสู ง จึงได้มีการมอบหมายให้ รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
การแพทย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบและดําเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีทีมงานเป็ นผูป้ ระสานงานแก้ไขรับข้อร้องเรี ยน
ตามนโยบายรัฐบาลในการอํานวยการสะดวกประชาชนโรงพยาบาลปทุมธานี จึงจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้ ึนใช้ชื่อว่า
“ห้ องสบายใจ” ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบประจําศูนย์จากสาขาต่างๆ เช่น สูติ-นรี เวช ศัลยกรรม อายุรกรรม
กุมารเวชกรรม ด่านหน้า OSCC ที่ผา่ นการอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้นได้แก่ นางปณวรี ภู่กลาง
ที่ปรึ กษา , นางพรทิพย์ คนึงบุตร ,นางสาวิตรี สุวณิ ชชากุล นางบังอร อยูน่ าน ,นางวรภัทร แสงแก้ว
นางวริ นทร์ธร ร่ มไทร,นางสาวศรี สกุล วัฒนะศรี นางสาวอรทัย ศิลป์ ประกอบ , นางสาวรัตติยา ญาณจินดา

โดยมีหน้ าทีด่ งั นี้
1.รับเรื่ องราวร้องทุกข์/ร้องเรี ยน จากผูใ้ ช้บริ การทุกช่องทางในเบื้องต้น
2.ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริ ง รวบรวมและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3.รายงานกรรมการไกล่เกลี่ยพิจารณาข้อร้องเรี ยน กรณี ตอ้ งเจรจาไกล่เกลี่ย
4.บันทึกข้อมูลเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์และตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนในเวลาที่เหมาะสม
5.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริ หารจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุ ข (รหัส 10687 / 98725)
6.ให้บริ การข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาใช้บริ การ และสร้างความเข้าใจทุกประเด็นปัญหา
7.รายงานข้อร้องเรี ยน ต่อศูนย์พฒั นาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล และรายงานกรรมการบริ หาร
โรงพยาบาลทุกเดือน
8.ประสานงาน รับเรื่ อง ม.41 (กรณี ผรู้ ับบริ การ) และ ม.18 (4) (กรณี ผใู้ ห้บริ การ) ประสานสํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดปทุมธานี

.
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แผนภูมิการจัดการและรายงานความเสี่ ยง
เกิดอุบตั กิ ารณ์
ผูป้ ระสบเหตุ
ประเมินความรุนแรงและดําเนินการแก้ไขเบื้องต้น
คําร้องเรียน

เขียนรายงานความเสี่ยง/HRMS

ตู้รบั ความคิดเห็น

โดยตรง/ผ่านสื่อต่างๆ

รายงาน หัวหน้างาน / หัวหน้าเวร

กรรมการเปิ ดตู ้

ศูนย์ช่วยเหลือผู้รับบริการ

ยืนยัน /ร่วมแก้ไข ตามระดับความ
รุ นแรง

ความรุนแรง
(Near Miss)
ระดับ 0, 1, A B

ความรุนแรง
(Adverse events)
ระดับ 2, 3 , 4, C D E F

รวบรวมส่งใน 1 เดือน

ภายใน 7 วัน.

เลขา / ศูนย์ RMC
ทาง Clinic
เกี่ยวกับวิชาชีพ
ยา
เครื่องมือ
สิ่งแวดล้อม
สิทธิผ้ป่วย
การติดเชื้อ

PCT
องค์ กรแพทย์ ,พยาบาล
PTC, อนกรรมการด้ านยา
กรรมการเครื่ องมือ
กรรมการ ENV
ศนย์ ช่วยเหลือ
กรรมการ IC

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ( RMC )
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ความรุนแรง
(Sentinel events)

ระดับ 5, G H I
ทันที
ผูต้ รวจการ/
ประธาน RMC/
ผู้อํานวยการ
สั่งการทันที
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านศูนย์ ช่วยเหลือผู้รับบริการ
1.เมื่อมีผมู้ าร้องเรี ยน (เดินมา / โทรศัพท์) ให้สอบถามข้อมูล สรุ ปประเด็น
2.รับเรื่ อง (ให้ดาํ เนินการตามกระบวนการของศูนย์ช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ)
3.หาทางแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นตามความเหมาะสม
 กรณี แก้ไขได้
ผูร้ ับบริ การไม่ติดใจ เขียนใบรายงาน
 กรณี แก้ไขไม่ได้ ผูร้ ับบริ การยังติดใจต้องการคําตอบ
ประสานงานรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการแพทย์หรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง
เหนือขึ้นไป ในกรณี ที่รับผิดชอบกับเรื่ องร้องเรี ยนนั้นโดยตรง
 กรณี ให้การช่วยเหลือเยียวยาให้ดาํ เนินการตามขั้นตอนรับเรื่ อง ม.41 และ ม.18 (4)
4.ลงบันทึกในสมุดรับข้อร้องเรี ยน ตามรายละเอียดให้ครบถ้วน
 วัน / เดือน /ปี ที่รับเรื่ อง
 ชื่อ-สกุล ผูร้ ้องเรี ยน
 ชื่อผูร้ ับบริ การ HN………AN…….วันรับบริ การ
 เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน /ที่บา้ น /มือถือ
 เรื่ องที่ร้องเรี ยน (สรุ ปเป็ นประเด็น)
 ช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยน เช่น โทรศัพท์ เอกสาร หรื อมาที่ศูนย์โดยตรง
 วัน / เดือน /ปี ที่นดั ตอบกลับ
 ลงชื่อผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน
5.ส่ งใบรายงานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตอบกลับและติดตามผล
พร้อมบันทึกข้อมูลไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผูม้ ารับบริ การ
 กรณี เร่ งด่วน ให้โทรติดต่อเลขาศูนย์ โดยตรงเพื่อเจรจาสร้างความเข้าใจเบื้องต้น พร้อมส่ ง
ใบรายงาน
 กรณี ไม่เร่ งด่วน ให้ส่งใบรายงานตามขั้นตอนแนวทางแก้ไข
6.ติดตามผลการตอบกลับและดําเนินตอบกลับผูร้ ้อง ทั้งบันทึกในโปรแกรมรับเรื่ องราวร้องทุกข์
รหัสผ่าน 10687 98725
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ผู้รับผิดชอบศูนย์ ช่วยเหลือผู้รับบริการ
เมือ่ เกิดข้ อร้ องเรียนในหน่ วยงาน

แจ้ งตรงทีศ่ ูนย์ ช่วยเหลือผู้รับบริการ โทร. 8725 , 8811
รองผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย
นางปณวรี
ภู่กลาง
ที่ปรึ กษาศูนย์ไกล่เกลี่ย *46078
นางพรทิพย์
คนึงบุตร
เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ย *46063
นางสาวิตรี
สุ วณิ ชชากุล
ผช.เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ย*46052

ทีมประสานใจไกล่ เกลีย่ ทุกสาขา
นางพรทิพย์ คนึงบุตร
นางสาวิตรี สุ วณิ ชชากุล
นางวริ นทร์ธร ร่ มไทร
นางวรภัทร แสงแก้ว
นางณัฎฐินี สิ ทธิบุญ
นางสาวศรี สกุล วัฒนะศรี
นางสาวอรทัย ศิลป์ ประกอบ
หัวหน้าหอผูป้ ่ วยทุกหอ

ขั้นตอนการทํางาน
รับเรื่อง / หาข้ อมูลร้ องเรียน / เจรจาไกล่ เกลีย่ / ดําเนินการแก้ ไข
-กรณีประเด็นการตาย
-กรณีประเด็นการบาดเจ็บสาหัส
-กรณีร้องเรียนค่ าเสี ยหายจากการรักษาพยาบาล
-กรณีให้ การช่ วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนเรื่อง ม.41 และ ม.18 (4)
-กรณีร้องเรียนผ่ านสื่ อต่ างๆ
-กรณีอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับปัญหาการบริการ
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สปสช.
กระทรวง

ศูนย์ ดาํ รง
ธรรม

สื่ อมวลชน.

Social media

ณ จุดบริการ
สสจ.

ทีม่ า
ของข้ อร้ องเรียน

ตู้ ปณ.1111

จดหมายถึงผอ.

ประธานศูนย์

ผู้อาํ นวยการ
โรงพยาบาล
สั่ งการ

ทุกกลุ่มภารกิจ

สรุปรายงานตอบกลับ
1.ทางหนังสื อราชการ
2.ทางโทรศัพท์

FLOW CHART

จากตู้รับความ
คิดเห็น

มาพบผอ.ด้ วย
ตนเอง
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FLOW CHART
แนวทางการปฏิบัตงิ านช่ วยเหลือผู้รับบริการระดับหน่ วยงาน
-

เกิดปัญหาในหน่ วยงาน
ใน 4
(ข้ อร้ องเรียน)

ผู้รับผิดชอบเจรจาเบือ้ งต้ น

ศูนย์ ช่วยเหลือผู้รับบริการ

ดําเนินตามขั้นตอนของศูนย์

ทีม RRT/เจรจาไกล่เกลีย่

รวบรวมรายงานติดตามประเมินผล

- การตาย
- การบาดเจ็บสาหัส
- ค่ าเสี ยหายจากการรักษาพยาบาล
- การร้ องเรียนผ่านสื่ อ

- หัวหน้ าหอผู้ป่วย
- หัวหน้ าหน่ วยงาน
- นอกเวลา ผู้ตรวจการเวร
(โทรแจ้ ง)
1.เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําศูนย์ 8725
2.นางพรทิพย์ คะนึงบุตร *46063
3.นางปณวรี ภู่กลาง ทีป่ รึกษาศูนย์ *46078
4.นางสาวิตรี สุ วณิชชากุล *46052
5.นางบังอร อยู่นาน *46061
6.นางวรินทร์ ร่ มไทร *46112
7.นางสาวศรีสกุล วัฒนะศรี *46160
8.นางวรภัทร แสงแก้ว *46145
9.นางสาวอรทัย ศิลป์ ประกอบ *46054
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กระบวนการไกล่ เกลีย่ โรงพยาบาลปทุมธานี
ศูนย์ได้ รับข้ อร้ องเรียน

ผู้รับผิดชอบ
NO

ทีมดําเนินงาน

นัดหมายติดต่ อกลับ

คัดแยกประเด็นปัญหา
เร่ งด่ วน
Yes

หาข้ อมูลหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

ทีมดําเนินงาน

ทีมงาน
ตอบกลับ

ทีมไกล่เกลีย่

หาข้ อมูล / เตรียมสถานที่

ผู้ร้องเรียน

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

สรุปข้ อมูล

NO

ดําเนินการเจรจาสํ าเร็จ

ประสานงาน
ผู้บริหารระดับสู ง

YES

ติดตามผล

สรุปประเด็น / วิธีการ / ผล

เลขาทีม RRT

บันทึกผลสรุ ปการเจรจา

ตามหนังสื อจังหวัดด่ วนทีส่ ุ ด ที่ ปท. 0017/3621
เรื่องให้ หน่ วยราชการ จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้รับบริการ
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กระบวนการไกล่ เกลีย่ และสมานฉันท์ โดยศาลจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ได้ รับข้ อร้ องเรียน

NO

คัดแยกประเด็นปัญหา
(สํ าเร็จ)
Yes

ทีมงานโรงพยาบาล

หาข้ อมูล / เตรียมสถานที่

แจ้ งศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯศาลจังหวัดปทุมธานี

แจ้ งผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดปทุมธานี

ดําเนินการเจรจา

ทีมงานโรงพยาบาล

ผู้ร้องเรียน/คู่พพิ าท

ผลการเจรจา

ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดปทุมธานี

ติดตามผล

ตามหนังสื อศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ ศย 301.010/(ก)157 ลงวันที่ 18 ก.พ.57
กระบวนการไกล่
เกลีย่ เกลี
และสมานฉั
นติวธิ ี เจรจาไม่
เรื่ อง โครงการไกล่
่ยและสมานฉันนท์ท์โโดยสั
รงพยาบาลปทุ
มธานี สําเร็จ
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ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องร้ องทุกข์ มาตรา 41
1.บันทึกข้อมูลการร้องทุกข์ ตามแบบฟอร์มของสปสช.แบบฟอร์ม 1 สรุ ปข้อมูล ของทีมช่วยเหลือ
ไกล่เกลี่ยเสนอขออนุมตั ิขอความเห็นชอบจากประธานหรื อผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
2.บันทึกการยืน่ คําร้องของผูร้ ับบริ การตามตรา 41 / ในแบบฟอร์มของสปสช.
3.รวบรวมข้อเท็จจริ งของผูใ้ ห้บริ การ / โดยทีมไกล่เกลี่ย
4.รวบรวมประวัติการรักษาผูป้ ่ วย / โดยทีมไกล่เกลี่ย
5.รวบรวมรายงานจากข้อ 1-4 ทําหนังสื อนําส่ งคณะกรรมการมาตรา 41 สํานักงานสาธารณ
สุ ขจังหวัด / ลงนามโดยผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
6.เก็บรวบรวมสําเนารายงาน (ลับ) ทุกแผ่นไว้ที่ศูนย์ร้องเรี ยนและงานนิติกรโรงพยาบาลใน
กรณี ที่มีการฟ้ องร้องต่อ
หมายเหตุ การแจ้งผลการพิจารณาเยียวยาช่วยเหลือตามมาตรา 41 ทางคณะกรรมการมาตรา 41
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดปทุมธานีจะเป็ นผูแ้ จ้งผูร้ ้องต่อไป

แนวทางดําเนินการม.18 (4) กรณีอุบัตเิ หตุและโรคจากการทํางาน
1.ตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับบริ การที่เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิการณ์โดยต้องเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ UC เท่านั้น
2.สอบสวนอุบตั ิเหตุ/โรคจากการทํางานโดยเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจําหน่วยงานและหัวหน้างาน
3.ส่ งรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่ศูนย์บริ หารความเสี่ ยงของโรงพยาบาล
4.ส่ งแบบรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุและโรคจากการทํางาน พร้อมผลการสอบสวนเบื้องต้นที่
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
5.ส่ งขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยคณะทํางานพิจารณากรณี มาตรา 18 (4)
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ทีม่ าของเอกสาร
- จากการประชุมวางแผนของทีมงาน “ ประสานใจ ” ศูนย์ช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่ องร้องเรี ยน
และรับเรื่ องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลปทุมธานี
- ข้อมูลแนวทางการปฏิบตั ิงาน “ห้องสบายใจ” ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
- จากเอกสารการอบรมการบริ หารความขัดแย้งและการพัฒนาทักษะและแนวคิดพื้นฐานการไกล่ เกลี่ย
ในหน่วยบริ การทางการแพทย์ ศูนย์สนั ติวธิ ี กระทรวงสาธารณสุ ข
- ตามหนังสื อศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ ศย 301.030/(ก)1578 ลงวันที่ 28 ก.พ.57 เรื่ องโคร่ งการไกล่เกลี่ยและ
สมานฉันท์โรงพยาบาลปทุมธานี
- เอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลปทุมธานี

รวบรวมและจัดทํา โดย
นายแพทย์สุรัตน์ สุ ขประเสริ ฐ (ประธาน)
คุณปณวรี ภู่กลาง ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ย
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ภาคผนวก
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คุณสมบัตขิ องผู้ไกล่ เกลีย่
มีความชํานาญการสื่ อสาร : ฟังเป็ น/ถามเป็ น/เข้ าใจ/ทําให้ กระจ่ าง
มีมนุษย์ สัมพันธ์
: เป็ นคนกลาง/สนับสนุน/เชื่อมั่น/ยุตธิ รรม
มีการประเมิน
: กระบวนการสู่ ผลลัพธ์ ทดี่ ที สี่ ุ ด
มีการขายแนวความคิด
มีการจัดการกระบวนการเจรจา

วิธีการดําเนินการไกล่ เกลีย่


 แนะนําตัว วิธี กติกา

ค้ นหาปัญหา
 แยกไกล่ เกลีย่
 รู้ ปัญหาและการหาทางออกร่ วมกัน
 เลือกทางออก
-ปฏิบัตไิ ด้
-ทุกฝ่ ายได้ ประโยชน์
 ตกลงประนีประนอมยอมความ
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การสร้ างบรรยากาศในการไกล่ เกลีย่






ให้ เป็ นกันเอง ไม่ เป็ นพิธีการ
ให้ เหมือนการประชุมปรึกษาหารือ การทํางานร่ วมกัน
ให้ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ให้ เจรจาบนผลประโยชน์ พร้ อมกัน
ผู้ไกล่ เกลีย่ ต้ องยิม้ แย้ มแจ่ มใสและอารมณ์ ดมี ีมุขตลกบ้ าง

.

การฟังอย่างตั้งใจ






ไม่ พูดขณะฟัง
สนทนา
พยักหน้ า ส่ งเสี ยง เออ / ออ
การกล่ าวทวนเนือ้ หาและความรู้ สึก
ถามคําถาม / ตอบคําถาม อย่ างรัดกุม

