


                  แผนภูมิผู้รับผิดชอบ งานเจรจาไกล่เกลี่ย 

 

 

 

 

 

 

 

** หมายเหตุ – เจรจาไกล่เกลี่ยตามข้อร้องเรียน / ตามล าดับ 

                           แผนภูมิแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 

 

   

                                                สอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยร้องเรียน 

ด้านพฤติกรรมบริการ 
๑. คุณสุมติรา จันทร์แยง โทร081-3240109 
๒. คุณอสิริยา ปานงาม โทร088-2732057 
๓. คุณสุจิตรา จอมดวง โทร 093-2167041 

ด้านงานประกัน 
1. คุณศิวพร ชุ่มเย็น โทร 082-8810165 
๒. คุณพสิษฐ์ บุญกลิ่น โทร 081-4459987 
๓. คุณนติยา ดอกบัว โทร086-2137054
  
 

ด้านสิ่งแวดล้อม/ชุมชน 
๑. คุณเลขา  ดีแท้  โทร 087-8483365 
๒. คุณพรีวัส  แสงทอง โทร 086-9246996 

ผู้ร้องเรียนแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ค้นประวัติ / ผู้ป่วย 

พบมีเหตุการณ์จริง ไม่มีเหตุ 

มีปัญหาแต่ละด้าน D/C ข้อมูล 

ด้านพฤติกรรมบริการ 
- ตักเตือนพฤติกรรม  
    บริการ 

ด้านสทิธิประกนั 
- แก้ปัญหาตามเหตุการณ์ 

ด้านสิง่แวดล้อม/ชุมชน 
- แก้ปัญหาตามเหตุการณ์ 

ท าข้อมูลที่แก้ปัญหาแล้วติดบอร์ดหน้า
ห้องไกล่เกลี่ยให้ผู้รับบริการทราบ 



                แผนภูมิแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนค่ารักษานอกเวลา 
 

 

 

   

               

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ร้องเรียนแบบเป็นไม่เป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นลายลักษณ์อักษร 

หัวหน้าเวรรับข้อร้องเรียน 
ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น 

พบมผีู้ป่วยไม่พึงพอใจ 
ไม่จ่ายเงิน 

ไม่มีเหตุ/ผู้ป่วยเข้าใจว่า 
ไม่ป่วยด้วยโรคฉุกเฉิน 

มีปัญหาแต่ละด้าน ด าเนินการช าระเงินตาม
ระบบ100 บาท 

D/C 

ฏ/ฉ 

 

อันดับท่ีเจรจา 
ด้านการบริการ 
1. คุณอสิริยา ปานงาม  
2. คุณสุจิตรา จอมดวง 
3. คุณสุมติรา จันทร์แยง 

อันดับท่ีเจรจา 
ด้านสิทธิประกัน 
1. คุณศิวพร ชุ่มเย็น  
๒. คุณพสิษฐ์ บุญกลิ่น 
๓. คุณนติยา ดอกบัว 

อันดับท่ีเจรจา 
ด้านสิ่งแวดล้อม/ชุมชน 
๑. คุณเลขา  ดีแท้   
๒. คุณพรีวัส  แสงทอง 

ท าข้อมูลที่แก้ปัญหาแล้วติดบอร์ดหน้าห้อง
ไกล่เกลี่ยให้ผู้รับบริการทราบ 

เจรจาไมส่ าเร็จ 

 

เจรจาส าเร็จ 

 

     พบคณุสมุิตรา                              
ในการเจรจาใหม ่



 

 
แผนภูมิแนวทางการเจรจาไกล่เกลี่ย 

 

 

                                                                                                                                    
กรณีเจรจา 
 ไม่ส าเร็จ                                                                                                                   

 

                                                                                                     
                                                               กรณีเจรจาส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยร้องเรียนไม่พึงพอใจ 

ในเวลาราชการ : หัวหน้างานเจรจาไกล่เกลี่ย
เบื้องต้น (บริเวณหน้างานตามจุดที่ก าหนด) 
นอกเวลาราชการ : หัวหน้าเวรเจรจา   
ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น 

หน่วยงาน/ผู้พบเหตุการณ์บันทึก 
ใบรายงานความเสี่ยง (ใบ IR) 

- ส่งผู้ร้องเรียนไกล่เกลี่ย
กับผู้รับผิดชอบ  
โปรแกรม  
(ใช้ห้องไกล่เกลี่ย) 
- กรณีนอกเวลาราชการ
ให้ขอเบอร์โทรศัพท์ผู้
ร้องเรียนไว้เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบการไกล่
เกล่ียติดตอ่กลบั 

เหตุการณ์รุนแรง          
 หัวหน้างาน/หัวหน้าเวร รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทันที  
( หรือ ภายใน ๒๔ ชม. ) 

เหตุการณ์ไม่รุนแรง 

หน่วยงานทบทวนเบื้องต้นภายใน ๑๔ วัน 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ RMC 
- RMC ส่งต่อข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบตาม
โปรแกรมข้อร้องเรียน 

สถานที่ไกล่เกลี่ยหน้างานตามจุด 
งานจิตเวช,แพทย์แผนไทย/กายภาพ  = ห้อง CL, จิตเวช 
งานทันตกรรม                            = ห้องท างานเจ้าหน้าที่ทันตกรรม 
ห้องยา/งาน OPD/Lab                 = ห้องตรวจแผนไทย 
งานประกัน/งาน ER                     = หลังห้อง ER 
งานส่งเสรมิ                               = ห้องสายใยรัก 
งานผู้ป่วยใน                              = ห้องพยาบาล 
งาน ER                                    = ห้อง CL ของ OSCC 
ห้องไกล่เกลี่ยรวม                       
  = ห้องไกล่เกลี่ย 

จ าแนกความรุนแรง 

- ทีมเจรจาไกล่เกลี่ยด าเนินการไกล่เกลี่ย /- 
ทบทวน  ( RCA ) ภายใน ๗ วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตามโปรแกรมข้อ 
ร้องเรียนทบทวนเพ่ือปรับปรุง
ระบบงาน และน าเสนอผู้อ านวยการ 

 

กิจกรรมคู่ขนาน 



รายงานข้อร้องเรียนด้านบริการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

        มีข้อร้องเรียนด้านบริการจำนวน ๑ เรื่อง 

ลำดับ วันที่เกิด ระดับ อุบัติการณ์  รายละเอียด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ปานกลาง  ผู้ป่วยและญาติ 
ไม่พึงพอใจ 

  HN ๕๑๖๕๕ มาด้วยกู้ภัยนำส่งจากเหตุ  
  ขีม่อเตอร์ไซด์ ล้มเอง มารับบริการเวลา  
  ๐๘.๒๐ น. แพทย์ตรวจและจำหน่าย  
  ๑๑.๐๐ น. ญาติไม่พึงพอใจว่าได้รับการตรวจ 
  ล่าช้า เนื่องจากมีการตรวจ X-ray ๒ รอบ  
  และรอแพทย์มาดูอาการต่อ แต่แพทย์มีผู้ป่วย 
  ฉุกเฉินที่หอผู้ป่วยใน เป็นผู้ป่วยตั้งครรภ์ 
  ทีต่้องรีบส่งต่อ (refer ward case preg) 
   
  แนวทางแก้ไข 
  ให้งาน ER ประสานกับองค์กรแพทย์ ในการ 
  จัดระบบบริการ โดยปรับบริการใหม่กรณีท่ี 
  แพทย์ไม่สามารถขึ้นมาตรวจกรณีฉุกเฉินได้  
  ให้เรียกแพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยนอก แทน 
 

 
  

องค์กรแพทย์ 

                                                                             

                                                      ผู้รายงาน  นางสาวสุมิตรา จันทร์แยง 

                                                                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

 


