
(ส าเนา) 
 
 

ค าสั่งโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ที ่ 17/ ๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
.................................................. 

  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังพบปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้ป่ วย จากการ
รักษาพยาบาลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล ความคาดเคลื่อนทางยา ความเสี่ยง/
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การแพ้ยาซ้้า การแพ้เลือด ซึ่งท้าให้เกิดการสูญเสียกับผู้ป่วย และส่งผล
กระทบต่อสถานพยาบาล ทั้งทางทรัพย์สิน ชื่อเสียงองค์กร และขวัญก้าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม จึงน้าหลักการแนวคิดการจัดการความขัดแย้ง ด้วย
สันติวิธีโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย สู่ระบบบริการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการความขัดแย้ง และ
ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการในระบบการแพทย์ และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น การหาทางออกที่พึงพอใจ และด้ารงความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นหลักใน
การท้างานโรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ย ร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาลกันทรวิชัย ประกอบด้วย 
                     1. นายเจษฐา  พัชรเวทิน ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย   ประธานกรรมการ 
                    2. นายวรพงษ์  สุชาติสุนทร นายแพทย์ช้านาญการ     รองประธานกรรมการ 
                     3. นายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สาธารณสุขอ้าเภอกันทรวิชัย                   กรรมการ 
                     4. นางสาวสลิดา รันนันท์      หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล               กรรมการ 
                     5. นางรุ่งนภา  ทองช้านิ        หวัหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป                     กรรมการ 
                     6. นางนพิศพรรณ  ทีบุตร      พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ 
                     7. นางวนิดา  สุจริต              พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ        กรรมการ 
                     8. นางวรนิทร์ทิพย์  สิงห์สมบัติเตชะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ         กรรมการ 
                     9. นางนิติยา  ไพฑูรย์            พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ         กรรมการ 
                     10. นางมลฤดี  ศรีสิม         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน      กรรมการ 
                     11. นางธิดารัตน์ ทองประดับเพ็ชร์  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ         เลขานุการ/กรรมการ 
                     12. นางสิร ิ สวรรยาพานิช         พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ 

มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
     1. ก้าหนดแนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์ การด้าเนินงานแก้ไขหรือจัดการความขัดแย้งในด้าน
การแพทย์ และสาธารณสุขในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
     2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุขด้วยสันติวิธี โดยการเจรจาไกล่เกลี่ย 
     3. จัดให้มีระบบโครงสร้างการรับเรื่องร้องเรียน และเครือข่ายไกล่เกลี่ยภายในอ้าเภอกันทร-
วิชัย 

4.จัดให้... 
 
 



 
 

    4. จัดให้มีระบบไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาล เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
การแพทย์ และสาธารณสุข ด้วยสันติวิธีโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย 
     5. จัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการร้องเรียน  และมีการตรวจสอบข้อมูลความขัดแย้ง
ด้านการแพทย์และ สาธารณสุข 
     6. ด้าเนินการด้วยกระบวนการจัดการความขัดแย้ง โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธี 
     7. ประสานเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน 
 
      ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                       สั่ง  ณ  วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
                                                                 (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
                                                                   นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
                                                          ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย  
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(ส าเนา) 

ที่  128/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

  
  เพ่ือให้การด้าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลกันทรวิชัย  มีระบบในการรับข้อ
ร้องเรียนที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ สร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสให้แก่องค์กร  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

๑. นายเจษฐา   พัชรเวทิน ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย    ประธานกรรมการ 
2. นายวรพงษ์ สุชาติสุนทร นายแพทย์ช้านาญการ           รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสลิดา รันนันท ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล                      กรรมการ 
4. นายจักรภพ สวัสดิ์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ      กรรมการ 
5. นางกันทิมา โคตรดก  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม      กรรมการ 
6. นายประมวล พลช้านิ  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ     กรรมการ 
7. นางธิดารัตน์ ทองประดับเพ็ชร์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ประกันฯ                กรรมการ 
8. นายอาทิตย์ เรียงริลา  หัวหน้ากลุ่มการเทคนิคการแพทย์      กรรมการ 
9. นางสาวพิชญ์สิณี ศรีเตชะ หัวหน้ากลุ่มการเวชกรรมฟ้ืนฟู      กรรมการ 
10. นางรุ่งนภา ทองช้านิ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป        กรรมการ/เลขานุการ 

  มีหน้าที่   
1. ก้าหนดขัน้ตอน กระบวนการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
2. จัดการข้อร้องเรียนด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนอย่างน้อย 4 ช่องทาง ได้แก่ กล่องรับข้อร้องเรียน ไปรษณีย์ 

โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต 
4. รับข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
5. ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลาการให้ได้รับวิชาการด้านการไกล่เกลี่ยและทักษะเกี่ยวกับการจัดการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕62    

        

  (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
    นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

                   ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  6 มีนาคม 2563 

หัวข้อ ค้าสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ร้องเรียน ร้องทุกข์ และคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ค้าสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ร้องเรียน ร้องทุกข์ และคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช้านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช้านิ) 

ต้าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที ่6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที ่6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบการน้าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต้าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที ่6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

 
 

 


