
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

โรงพยาบาลขุนตาล 
 

 

 

 

 

 

 



ก 

ค าน า 

               โรงพยาบาลขุนตาล อ าเภอขุนจาล จังหวัดเชียงราย มีการท างานตามนโยบายการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนาน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน / โครงการที่วางไว้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนเบาะแกนกายหาดและประพฤติมิชอบ
อย่างมีคุณภาพศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลขุนตาล 

                                                                               คณะกรรมการประจ าศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน 
  โรงพยาบาลขุนตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

สารบัญ 

เนื้อหา  
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
การจัดตงั้ คณะกรรมการข้อรองเรียน  ๑ 
สถานที่ตั้ง ๑ 
หน้าที่ความรบ วัตถุประสงค์  
ผิดชอบ  ๑ 
การรายงานผลการด าเนินการใหผู้บริหารทราบ ๑ 
แนวทางการจัดการเมื่อเกิดความเสียหาย/ข้อพิพาท ๒ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ  ๓ 
โครงสร้างการจัดองค์กรการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล  ๔ 
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน  ๕ 
โปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาลขุนตาล  ๗ 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

การจัดตั้งคณะกรรมการการร้องเรียน 
               เพ่ือให้งานการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดจนดาเนินการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประสบผลสาเร็จ อีกท้ังเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต 
หรอืไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขุนตาล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับเรื่องร้องเรียนขึ้น 
 
สถานที่ตั้ง  
            ๒๐๘ ม.๑๒ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ๕๗๓๔๐ โทร ๐ ๕๓๖๐ ๖๒๒๑-๒ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
          เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
 
วัตถุประสงค์  
             ๑.เพ่ือให้การดาเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ของโรงพยาบาลขุนตาล ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบ 
             ๒.เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐   
              ๓.เพ่ือให้คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลขุนตาล ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 
การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ  
              -รวบรวมข้อมูล และรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบ  
              -สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อดาเนินการจัดทาการวิเคราะห์การ
ร้องเรียน ภาพรวมของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรมาตรฐานงาน  
             -การด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน 
ให้คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนดาเนินการตรวจสอย และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงชี้แจงตามเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทาการ 
 
 
 
 



ทีมเจรจาไกลเ่กลี่ย (วันราชการ) 

หัวหน้าเวรเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนอกเวลา 

 

 

 

ให้คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนด าเนินการตรวจสอย และพจิารณาสง่เรื่องให้หน่วยงานหรอืบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการแก้ไขปญัหา รวมถึงช้ีแจงตามเรื่องรอ้งเรียนให้แลว้เสรจ็ภายใน ๑๕ วันท าการ 

แนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ 

 

ทรัพยส์ินสญูหาย/เสียหาย/เกิดความไม่พงึพอใจ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ผู้เสียหายยังไม่ต้องการแจ้งความ 

1.หั วหน้ าเวรเขียนบันทึ กข้อความเพื่ อรายงาน

เหตุการณ์  โดยมีจนท.ในเวร/รปภ./ญาติ/ผู้เสียหาย ลง

ช่ือก ากับ  

2.ส่งบันทึกข้อความเพื่อรายงานเหตุการณ์  

   ให้หัวหน้าหน่วยงานในวันท าการวันแรก  

3. หัวหน้างานพิจารณา แจ้งผู้ประสานงานกลาง และ/     

ผอก. และขอดูกล้องวงจรปิดพร้อมผู้เสียหาย 

4. สรุปเหตุการณ์ 

หัวหน้างานส่งใบรายงานความเสี่ยง 

(ใบ HOIR) ที่งาน RM ภายใน 7 วัน 

ผู้เสียหายตัดสินใจ 

แจ้งความ หรือ ไม่แจ้งความ 

กรณีตัดสินใจแจ้งความ 

ให้จนท.ต ารวจด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ผู้เสียหายต้องการแจ้งความ 

1. หัวหน้าเวรรายงานแพทย์เวร 

2. แจ้ง รปภ. 

3. รปภ. แจ้งต ารวจ 

4. ดูกล้องวงจรปิด จนท.ต ารวจ  หัวหน้าเวร รปภ.   

    และผู้เสียหาย 

5. สรุปเหตุการณ์ 

(กรณีในวันราชการ แจ้ง ผอก.และทีมเจรจา 

ไกล่เกลี่ย) 

หมายเหตุ:1) ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย    

นอกเวลาราชการ                    ในเวลาราชการ       

1.แพทย์เวร                     1.หัวหน้าพยาบาล   

2.หัวหน้างาน/หัวหน้าเวร    2.หัวหน้า OPD,ER,LR,IPD 

                                   3.หัวหน้ากลุ่มเวชฯ 

                                   4.หัวหน้าเภสัชกรรม 

                                   5.หัวหน้าทันตกรรม 

                                   6.หัวหน้าบริหาร 

                                   7.หัวหน้าฝ่ายเทคนิค  

                                     การแพทย ์

                 



ทีมเจรจาไกลเ่กลี่ย (วันราชการ) 

หัวหน้าเวรเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนอกเวลา 

 

 

 

                แนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท./ผู้รับบริการถูก

ท าร้ายร่างกาย 

ผู้รับบริการ/ญาติ 

เอะอะโวยวาย 
ทรัพย์สินส่วนราชการ

ถูกท าลาย 

หัวหน้าเวร (นอกเวลา) 

กรณีในเวลาราชการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 

แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ควบคุมสถานการณ์ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ 

1.) หัวหน้าเวรเขียนบันทึกข้อความเพื่อ  

     รายงานเหตุการณ์ 

 2.) ส่งบันทึกข้อความเพื่อรายงาน   

     เหตุการณ์ และใบ HOIR ใหห้ัวหน้า    

     หน่วยงานในวันท าการวันแรก(ไม่เกิน 3วัน) 

3.) หัวหน้างานพิจารณา แจ้งผู้ประสานงาน 

     กลาง และ/ผอก.ขอดูกล้องวงจรปิด  

     พร้อมผู้เสียหาย 

 4) สรุปเหตุการณ ์

 

1.) รปภ. แจ้งต ารวจ 

2.) กรณีเป็นเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มเป็นคดีความ  

    หรือชุมชนให้ความสนใจ  เสี่ยงต่อภาพพจน์  

    ขององค์กร ให้หัวหน้าเวรแจ้งแพทย์เวร  

3. จนท.ต ารวจด าเนินการตามกฎหมาย 

4. กรณีนอกเวลารปภ.เป็นผู้เปิดดูข้อมูลในกล้องวงจรปิด 

พร้อมหัวหน้าเวร 

5.ในเวลาเป็นจนท.IT/คุณชยพล เป็นผู้เปิดดูข้อมูลใน

กล้องวงจรปิด พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน/ ผู้ประสานงาน

กลาง/ผอก      5. สรุปเหตุการณ ์

 

 

 
 

กรณีในวันราชการ แจ้งหน.กลุ่มการฯ   แจ้งผอก. 

และ  คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 

 

หัวหน้างานส่งใบรายงานความเสี่ยง 

(ใบ HOIR)  ที่งาน RM ภายใน 7 วัน 



 

อุบติัการณ์ / ความ  อุบัติการณ์ / ความเสี่ยง อุบัติการณ ์

ความเสีย่ง  NEAR  MISS  

              (A,B) 

ระดบัต ่า 

(C) 

ระดบัปานกลาง 

          (D) 

ระดบัสูง / สูงสดุ 

   (E,F,G,H&I) 

พบของหน่วยงานตนเอง พบของหน่วยงานอืน่ พบของหน่วยงานตนเองและ 

หน่วยงานอืน่ 

พบของหน่วยงานตนเองและ 

หน่วยงานอืน่ 

ลงสมุดประจ าหน่วยงาน 

ไม่ตอ้งเขียนใบ  HOIR 

เขียนใบ HOIR  ส่งให้  

เลขาฯ RM  ลงทะเบียน  แล้ว

ส่งให้หน่วยงานนั้นๆ 

เขียนใบ  HOIR  ส่งให้  

เลขาฯ RM  ลงทะเบียน  แล้ว

ส่งให้  หน่วยงานนัน้ๆ 

 

หน่วยงานที่เกดิเหตุ  เขียนแนวทาง

การแก้ไขปญัหา หน่วยงานส าเนาไว้

ก่อนส่งกลบัมายังเลขาฯ  RM  

ภายใน  7 วัน 

จากนั้น เลขาฯ  RM  จะส่งส าเนาให้

หน่วยงานที่เขยีนใบ  HOIR เพื่อ

รับทราบการแก้ไขปญัหา 

หน่วยงานที่เกดิเหตุท า  RCA  

หรือ  C3THER  พร้อมกบั  

Conference 

ภายใน 7 วัน 

สรุปรายงาน  ส่ง เลขาฯ  RM  ทุกสิ้นเดือน 

( ตัดยอดรายงาน  วันท่ี  20  ของทุกเดือน ) 

ผังแสดงขั้นตอนการเขียนใบรายงานความเสี่ยง / อุบัติการณ์ 

 



 
 

 

 
โครงสร้างการจัดองค์กรการเรื่องร้องเรียนในโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล 
 
ผู้จัดการความเสี่ยง : ผู้อ านวยการ/ผู้ได้รับมอบหมาย 
เลขานุการ : ผู้ได้รับมอบหมาย 
 

ทีมน าและทีม
คร่อมสายงาน 

คณะกรรมการทีมคร่อมสายงานท่ี
เกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่างๆ 

 เลขานุการ : ผู้ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน แผนก/กลุ่มงาน 
ผู้จัดการความเสี่ยง : หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 

เลขานุการ : ผู้ได้รับมอบหมาย 

หน่วยงาน 
ผู้จัดการความเสี่ยง : หัวหน้าหน่วยงาน 

เลขานุการ : ผู้ได้รับมอบหมาย 

บุคลากรในโรงพยาบาล 
ผู้จัดการความเสี่ยงในขอบเขตงานรบัผิดชอบ 



 
 

 

 
แนวทางการจัดการเมื่อเกิดความเสยีหาย/ข้อพิพาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความเสียหาย/กรณีพิพาทต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 

ควบคุม
เหตุการณ์ 

จัดการประสาน 
และประนีประนอม 

รายงานประธานความเสี่ยง 
หรือผู้แทนทันที 

รายงานเหตุการณ์ต่อ
ประธานความเสี่ยง

ภายใน  7   วัน รายงานผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาล 

ผอก.รพ.ร่วมกับคณะกรรมการความเสี่ยง พิจารณา 
ชดเชยค่าเสียหาย  หรือ ออกมาตรการ 

/ แนวทางป้องกัน 

ได้ 

ไม่ได้ 

ประสาน 
และประนีประนอม 

 

รายงานทีมน าและกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 



 
 

 

 
 
 
 

กรณีเกิดเหตกุารณม์ีผูร้อ้งเรยีนที่หนา้งาน 

หวัหนา้งาน/หวัหนา้เวรเป็นผูเ้จรจาเบือ้งตน้ 
กรณี ยุติ      บนัทกึแจง้เลขาทีมไกลเ่กลี่ย 
กรณีไม่ยติุ     แจง้เลขาทีมไกลเ่กลี่ย เพื่อ 
ด าเนินการตามขัน้ตอนการไกลเ่กลี่ยต่อไป 



 
 

 

 
โปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลขุนตาล 
 
 ในการค้นหาความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานได้จัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 5 
อันดับแรก   จากนั้นคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้น ามาพิจารณา     พบว่ามีความเสี่ยงร่วมกันของหลาย
หน่วยงานที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ข้ึนได้    ซึ่งสามารถสรุปแยกตามโปรแกรม และจัดระดบัความรุนแรง  
ดังต่อไปนี ้

1.กายภาพสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (ผู้รับผิดชอบ  คือ  ทีม  ENV) 
1. เกิดภัยพิบัติ (ทางธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น) 
2. ไฟฟ้าดูด/ซ็อต 
3. เครื่องมือแพทย์ไมพ่ร้อมใช้/ใช้งานไม่ได้ หรือ ไม่มีเครื่องมือใช้ 
4. แก๊ส / ออกซเิจน  ระเบิด 
5. เจ้าหน้าที่ได้รับอุบัตเิหตุ/เจ็บป่วยจากการท างาน 
6. ผู้ป่วย / ผู้รบับริการไดร้ับอบุัติเหตุ(จากระบบความปลอดภัย เช่น ไม้กั้นเตียงหัก/เก้าอี้ช ารุด) 
7. เจ้าหน้าที่ / ผู้รบับริการถูกท าร้าย 
8. ทรัพยส์ินสญูหาย – เสียหาย 
9. มีบุคคลภายนอกเข้าไปในบ้านพักเจ้าหน้าที ่
10. ญาติผู้ป่วยเอะอะโวยวาย/เมาสรุาก่อความวุ่นวาย 
11. อื่น ๆ............................................................................ 

2. การดูแลรักษาผูป้่วย (ผู้รับผดิชอบ  คือ  ทีม  PCT ) 
1. ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดของมารดา ทารก 
2. วินิจฉัยดูแลผูป้่วยภาวะวิกฤตล่าช้า 
3. รายงานแพทยล์่าช้า 
4. ภาวะแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ /จากการผ่าตัด หรือ ท าหัตการไม่ถูกต้อง 
5. วินิจฉัยผู้ป่วยผิดพลาด ไม่ครอบคลมุ 
6. เก็บสิ่งส่งตรวจผิดพลาด / แปลผลผิดพลาด  
7. รายงานผล Lab ผิด ตรวจ Lab ผิด Order 
8. อุบัติเหตุ / ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา / การรกัษาผิดคน  
9. ผู้ป่วย/ ผู้รบับริการได้รับอุบัติเหตุ (จากระบบการดูแล) เช่น ลืมยกไมก้ั้นเตียงข้ึนในผู้ป่วย

สูงอายุที่ช่วยเหลอืตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย ท าใหผู้้ป่วยตกเตียง เป็นต้น 
10. การถ่ายภาพรังสี ผิดต าแหนง่  ผิดคน 
11. อื่น ๆ.................................................................................... 



 
 

 

 
3.การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ผู้รับผิดชอบ  คือ  ทีม  IC ) 

1. ผู้รบับริการติดเช้ือ NI 
2. เจ้าหน้าที่ติดเช้ือจากการให้บริการ 
3. เจ้าหน้าที่สมัผสัเลือด หรือสารคัดหลั่ง 
4. ไม่ปฏิบัติตามหลัก IC 
5. อื่น ๆ.................................................................................... 

4.ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้รับผิดชอบ คือ ทีม  PTC ) 
1.   สั่งยาผิดพลาด 
2.   จัดยาผิดพลาด 
3.   การจ่ายยาผิดพลาด 
4.   การให้ยาผิดพลาด 
5.   อื่น ๆ.................................................................................... 
 

5. การจัดการกับข้อร้องเรียน (ผู้รบัผิดชอบ คือ ทีม  RM ) 
1. การฟ้องร้อง 
2. ผู้ป่วย / ญาติไม่พึงพอใจและร้องเรียน 
3. เจ้าหน้าที่ไม่พึงพอใจและรอ้งเรียน 
4. อื่น ๆ.................................................................................... 

 
6. การพิทักษ์สิทธผิู้ป่วย (ผู้รับผิดชอบ คือ  ทีม  PCT ) 

1. ปฏิเสธการรักษาเพื่อขอย้ายไปรักษาที่อื่น 
2. ไม่ได้เซ็นยินยอมกอ่นท าหัตถการ 
3. ผู้ป่วยถูกเปิดเผยข้อมลู / ร่างกาย 
4. ผู้ป่วยไม่ทราบการวินิจฉัยโรค / แนวทางการรักษา 
5. ผู้ป่วยไม่ทราบช่ือแพทยผ์ูร้ักษา 
6. ไม่สมัครใจปฏิบัติตามแผนการรกัษา 
7.  OPD Card  หรือ แผ่นต่อ ผิดคน 
8.  พิมพ์ใบสั่งยาผิดคน 
9.  ส่งสิทธิบัตรผิด หรือ สง่ตรวจผิดแผนก/ผิดคน 
10. อื่น ๆ.................................................................................... 
 

7. การบริหารงานและงานสนับสนุนบริการ (ผู้รับผิดชอบ  คือ  ทีมบริหารฯ ) 



 
 

 

1. งานการเงินและบญัชี 
2. งานพัสด ุ
3. งานสารบรรณและธุรการ 
4. งานบุคลากร 
5. งาน IT 
6. งานข้อมูล 
7.อื่น ๆ.................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การรายงานความเสีย่งและอุบัติการณ ์
 
1.  รายงานอุบัติการณ์  คือ  การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
 
      1.1.  เหตุการณ์ท่ีต้องรายงานทันที  คือ  เหตุการณท่ี์มีระดับความรุนแรงสูงสุด  ระดับ  I   
              และเหตุการณ์ท่ีส าคัญดังนี ้
  1.  อัคคีภัยที่ควบคุมไม่ได้ / ภัยพิบัติ  / วินาศภัย 
  2.  อุบัติเหตุหมู ่
  3.  อุบัติการณ์ที่ท าใหผู้ร้ับบริการบาดเจบ็รุนแรงหรือเสียชีวิต 
  4.  อุบัติการณ์ที่ท าใหเ้จ้าหน้าทีบ่าดเจ็บรุนแรงหรอืเสียชีวิต 
  5.  เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนและมีแนวโน้มว่าจะเกิดการฟ้องร้องหรือเป็นคดีความ 
  6.  ค่าใช้จ่ายมากกว่า  50,000.00.-  บาท 
  7.  Medication  error  ที่เป็นยา  High  Alert  Drug  และยาช่วยชีวิต 
  ขั้นตอนการรายงาน 

1. ผู้พบเห็นเหตุการณ์ปฏิบัติทันที  ดังต่อไปนี ้
   1.1.  แจ้งหัวหน้าเวรหรือหัวหน้างาน 
   1.2.  แจ้งแพทย์เวรหรอืแพทย์เจ้าของไข้ 
   1.3.  เขียนใบ  HOIR  ให้หัวหน้าหน่วยงาน 
 2.  แพทย์เวรหรอืแพทยเ์จ้าของไข้  หรือหัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย  แจ้งผู้อ านวยการ  ทันที 
 3.  หัวหน้างานส่งรายงานให้เลขาฯความเสี่ยงในวันรุ่งข้ึนหรอืวันแรกที่เปิดท าการก่อนเวลา 12.00 น. 
 4.  เลขาฯ  ความเสี่ยงเสนอรายงานต่อผูอ้ านวยการภายใน  3  วัน 
 
   1.2.  เหตุการณ์ท่ีต้องรายงานภายใน 24 ชั่วโมง คือ เหตุการณ์ท่ีมีระดับความรุนแรงสูง ระดับ  E - H    
          และ เหตุการณ์ท่ีส าคัญดังนี ้
  1.  อุบัติการณ์ที่ท าใหผู้ร้ับบริการบาดเจบ็ต้อง  Admit / พิการอย่างถาวร 
  2.  อุบัติการณ์ที่ท าใหเ้จ้าหน้าทีบ่าดเจ็บต้อง  Admit / พิการอย่างถาวร 
  3.  อุบัติการณ์ที่มผีลกระทบต่อครอบครัวและสังคม 
  4.  มีแนวโน้มฟ้องร้องสงู 
  5.  ค่าใช้จ่ายมากกว่า  15,000.00.-  ถึง  50,000.0-  บาท 
ขั้นตอนการรายงาน 
      1.  ผู้พบเห็นเหตุการณ์ปฏิบัตทิันที  ดังต่อไปนี ้
  1.1.  แจ้งหัวหน้าเวรหรือหัวหน้างาน 
  1.2.  แจ้งแพทย์เวรหรอืแพทย์เจ้าของไข้ 



 
 

 

  1.3.  เขียนใบ HOIR  ให้หัวหน้าหน่วยงาน 
     2.   แพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของไข้ หรือหัวหน้างาน/หวัหน้าฝ่าย แจ้งผู้อ านวยการ ภายใน  24  ชั่วโมง 
     3.   หัวหน้างานส่งใบ HOIR  ให้เลขาฯความเสี่ยงภายใน 3 วัน  และ ท า RCA ส่งภายใน 7 วัน 
     4.   เลขาฯ  ความเสี่ยงเสนอรายงาน ใบ HOIR  ต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ภายใน  7  วัน 
 
 
1.3.  เหตุการณ์ท่ีต้องรายงานภายใน  7  วัน  คือ  เหตุการณ์ท่ีมีระดับความรุนแรงปานกลาง  ระดับ  D  
        และเหตุการณ์ท่ีส าคัญดังนี ้
  1.  อุบัติการณ์ที่ต้องจ่ายยาเพิม่ 
  2.  อุบัติการณ์ที่เจ้าหน้าที่ลาป่วย 
  3.  อุบัติการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานประจ าของตนเองได ้
  4.  อุบัติการณ์ที่ต้องไดร้ับการปฐมพยาบาล 
  6.  มีภาวะเครียด / ซึมเศร้าต้องได้รบัการ  Counselling 
  7.  ผู้รับบริการ / ผู้ป่วยร้องเรียน 
  8.  ค่าใช้จ่ายมากกว่า  2,000.00.-  ถึง  15,000.0-  บาท 
 ขั้นตอนการรายงาน 
 1.  ผู้พบเห็นเหตุการณ์ปฏิบัติทันที  ดังต่อไปนี ้
  1.1.  แจ้งหัวหน้าเวรหรือหัวหน้างาน ( ภายในวันเดียวกัน ) 
  1.2.  แจ้งแพทย์เวรหรอืแพทย์เจ้าของไข้  ( ภายในวันเดียวกัน ) 
  1.3.  เขียนใบ  HOIR ให้หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน  3  วัน 

2.  หัวหน้างานส่งใบ HOIR ให้เลขาฯ  ความเสี่ยง ภายใน  7  วัน  หลังเกิดเหตุการณ์   
เพื่อลงทะเบียน  เมือ่ลงทะเบียนแล้วเลขาฯความเสี่ยง  ส่งใบ HOIR  ให้กบัหน่วยงานทีเ่กิดเหตุการณ์และจะ
ติดตามเก็บคืนภายใน  7  วัน   

3.  หน่วยงานที่เกิดเหตุการณ์น าข้อมูลจากใบ HOIR  ที่ได้รบัไปรวมกบัข้อมลูความเสี่ยงของหน่วยงาน 
โดยสรปุลงในรายงานความเสี่ยงประจ าเดือนของหน่วยงาน  ก่อนที่จะส่งให้กับเลขาฯ  ความเสี่ยง 
 4.  เลขาฯความเสี่ยงสรปุรายงานประจ าเดือนเสนอผู้อ านวยการภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
   
 1.4   เหตุการณ์ท่ีต้องรายงานทุกเดือน  คือ  เหตุการณ์ท่ีมีระดับความรุนแรงต ่า  ระดบั  C  
          และทรัพย์สินสูญหายมูลค่าไม่ถึง  2,000.00.-  บาท 
    ขั้นตอนการรายงาน 
 1.  ผู้พบเห็นเหตุการณ์ปฏิบัติทันที  ดังต่อไปนี ้
  1.1.  แจ้งหัวหน้าเวรหรือหัวหน้างาน (ภายในวันเดียวกัน) 
  1.2.  แจ้งแพทย์เวรหรอืแพทย์เจ้าของไข้  (ภายในวันเดียวกัน) 



 
 

 

  1.3.  เขียนใบ HOIR ให้หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน  3  วัน 
2.  หัวหน้างานส่งใบ HOIR  ให้เลขาฯความเสี่ยง ภายใน  7  วัน  หลังเกิดเหตกุารณ์   

เพื่อลงทะเบียน  เมือ่ลงทะเบียนแล้วเลขาฯความเสี่ยง  ส่งใบHOIR  ให้กับหน่วยงานที่เกิดเหตุการณ์และจะ
ติดตามเก็บคืนภายใน 7 วัน  เพื่อส่งคืนหน่วยงานทีเ่ขียน  พร้อมส าเนาใหห้น่วยงานทีเ่กิดเหตุการณ์ 

3.  หน่วยงานที่เกิดเหตุการณ์น าข้อมูลจาก ใบ HOIR  ที่ได้รับไปรวมกบัข้อมลูความเสี่ยงของ
หน่วยงานโดยสรุปลงในรายงานความเสี่ยงประจ าเดือนของหนว่ยงาน  ก่อนที่จะส่งให้กับเลขาฯความเสี่ยง 
 4.  เลขาฯ ความเสี่ยงสรุปรายงานประจ าเดอืนเสนอผูอ้ านวยการภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป 
หมายเหตุ ;  กรณีเกิดเหตกุารณ์ในหน่วยงานของตนเอง ไมต่้องเขียนใบ HOIR (ใบรายงานความเสี่ยง/ 
                อุบัตกิารณ์) ให้ลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันและรวบรวมส่งเป็นรายงานประจ าเดือนให้  
                เลขาฯ ความเสี่ยง 
 
 
 1.5.  เหตุการณ์ท่ีต้องรายงานทุกเดือน  คือ  ความเสี่ยง   A - B   
          และทรัพย์สินสูญหายมูลค่าไม่ถึง  2,000.00.-  บาท 
    ขั้นตอนการรายงาน 
 1.  ผู้พบเห็นเหตุการณ์ปฏิบัติทันที  ดังต่อไปนี ้
  1.1.  แจ้งหัวหน้าเวรหรือหัวหน้างาน (ภายในวันเดียวกัน ) 
  1.2.  แจ้งแพทย์เวรหรอืแพทย์เจ้าของไข้  (ภายในวันเดียวกัน ) 
  1.3.  เขียนใบ HOIR  ให้หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน  3  วัน 

2.  หัวหน้างานส่งใบ HOIR  ให้เลขาฯความเสี่ยง ภายใน  7  วัน  หลังเกิดเหตกุารณ์   
เพื่อลงทะเบียน  เมือ่ลงทะเบียนแล้วเลขาฯความเสี่ยง  ส่งใบ HOIR  ให้กบัหน่วยงานทีเ่กิดเหตุการณ์และจะติด
ตมเก็บคืนภายใน  7  วัน  เพื่อส่งคืนหน่วยงานที่เขียน  พร้อมส าเนาให้หน่วยงานที่เกิดเหตุการณ์ 

3. หน่วยงานที่เกิดเหตุการณ์น าข้อมลูจาก  ใบ HOIR  ที่ได้รับไปรวมกบัข้อมลู 
ความเสี่ยงของหน่วยงานโดยสรปุลงในรายงานความเสี่ยงประจ าเดือนของหน่วยงาน  ก่อนทีจ่ะส่งใหก้ับเลขาฯ  
ความเสี่ยง 

4. เลขาฯ  ความเสี่ยงสรุปรายงานประจ าเดอืนเสนอผูอ้ านวยการภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป 
 
หมายเหต ุ;  กรณีเกิดเหตกุารณ์ในหน่วยงานของตนเอง ไมต่้องเขียนใบ HOIR (ใบรายงานความเสี่ยง/ 
                อุบัติการณ์) ให้ลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันและรวบรวมส่งเป็นรายงานประจ าเดือนให้ 
                เลขาฯ  ความเสี่ยง 
 
 

 



 
 

 

ผังแสดงขั้นตอนการเขียนใบรายงานความเสี่ยง / อุบัติการณ ์

 

อุบติัการณ์ / ความ
เส่ียง 
  อุบัติการณ์ / ความเสี่ยง อุบัติการณ ์

ความเสีย่ง  NEAR  MISS  
             ( A-B ) 

ระดบัต ่า 
( C ) 

ระดบัปานกลาง 
        (  D ) 

ระดบัสูง / สูงสดุ 
       (  E- I  ) 

พบของหน่วยงานตนเอง พบของหน่วยงานอืน่ พบของหน่วยงานตนเองและ 
หน่วยงานอืน่ 

พบของหน่วยงานตนเองและ 
หน่วยงานอืน่ 

 

ลงสมุดประจ าหน่วยงาน 

ไม่ตอ้งเขียนใบ  HOIR 

เขียนใบ HOIR  ส่งให้  
เลขาฯ RM  ลงทะเบียน  แล้ว

ส่งให้หน่วยงานนั้นๆ 

เขียนใบ  HOIR  ส่งให้  
เลขาฯ RM  ลงทะเบียน  แล้ว

ส่งให้  หน่วยงานนัน้ๆ 

 

หน่วยงานที่เกดิเหตุ  เขียนแนวทาง
การแก้ไขปญัหา หน่วยงานส าเนาไว้

ก่อนส่งกลบัมายังเลขาฯ  RM  
ภายใน  7 วัน 

จากนั้น เลขาฯ  RM  จะส่งส าเนาให้
หน่วยงานที่เขยีนใบ  HOIR เพื่อ
รับทราบการแก้ไขปญัหา 

 
หน่วยงานที่เกดิเหตุท า  RCA  
หรือ  C3THER  พร้อมกบั  

Conference 
ภายใน 7 วัน 

สรุปรายงาน  ส่ง เลขาฯ  RM  ทุกสิ้นเดือน 
( ตัดยอดรายงาน  วันท่ี  20  ของทุกเดือน ) 



 
 

 

อุบัติการณ์ / ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   Medication error ที่เป็น High Alert Drug และเป็นยาที่ช่วยชีวิต  
                    ถ้าพบให้รายงานทันททีี่งาน PTC (คุณเอกวัฒน์ วิปันโส) 

Medication  Error 

ระดับ  A - D ระดับ  E - I 

รายงานแพทย์เวร 
หรือผู้อ านวยการ 

บันทึกลงในแบบรายงานการเฝ้า
ระวังความคลาดเคลื่อนด้านยา 

- Admin  error 
- Prescribing  error 
- Order  Processing 
- Dispensing  error 

( Admin  error  บันทึกลงในแบบ
บันทึก  Admin  error  ด้วย) 

ส่งที่เจ้าหน้าที่ห้องยาผู้รับผิดชอบ
เม่ือเกิดเหตุการณ์ 

สรุปส่งทุกสิ้นเดือน 
  ตัดยอดวันที่  20 ของทุกเดือน 

  สรปุส่งเลขา  RM 

บันทึกลงในแบบรายงาน
การเฝ้าระวังความ
คลาดเคลื่อนด้านยา 

 

ส่งที่เจ้าหน้าที่ห้องยาผู้รับผิดชอบ
เม่ือเกิดเหตุการณ์ 

 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทบทวนเหตุการณ์  ใน  PTC 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี............2...........เดือน................ธันวาคม............... พ.ศ...............2564..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
Link ภายนอก http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................. ...................................................................................... ...................... 
 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ) 
                     ต าแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
             วัน...2...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ....2564                       วัน...2...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ....2564          
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

    วัน...2...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ....2564           
 


