คําสั่งศูนย์ อนามัยที่ 5 ที่ ……..
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1. ผู้อํานวยการศูนย์

ประธาน

1.2. รองผอ.ศูนย์ ด้ านการบริการ

รองประธาน และ QMR ตามมาตรฐาน HA

1.3. รอง ผอ.ศูนย์ด้านวิชาการ

รองประธาน และ QMR ตามมาตรฐาน PMQA

1.4. หัวหน้ ากลุม่ งาน/ฝ่ าย ทุกกลุม่ /ฝ่ าย ของศูนย์

กรรมการ

1.5. ประธาน PCT ทุก PCT

กรรมการ

1.6. หัวหน้ ากลุม่ การพยาบาล

กรรมการและเลขานุการ

1.7. รองหัวหน้ ากลุม่ การพยาบาลผู้ป่วยนอก

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.8. รองหัวหน้ ากลุม่ การพยาบาลผู้ป่วยใน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.9. รองหัวหน้ ากลุม่ การพยาบาลห้ องคลอดและห้ องผ่าตัด

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย และกรอบในการจัดทําระบบความปลอดภัยและบริหารความเสีย่ งในศูนย์อนามัย ให้ สอดคลัองกับ
1.1. หนังสือสัง่ การที่ สธ.0228.05/2690 เรื่อง ความปลอดภัยและการบริหารความเสีย่ งในสถานพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข
1.2. คู่มอื บริหารความเสีย่ งของสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.3. มาตรฐานการบริหารความเสีย่ งอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น ชอง HA /PMQA/COSO เป็ นต้ น
2. แต่งตังคณะทํ
้
างานหรือทีมต่างๆ ดังนี ้
2.1. คณะกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสีย่ งด้ านบริการ
2.2. คณะทํางานบริ หารความเสีย่ งของกลุม่ งาน/งาน หรือ PCT หรือทีมต่างๆในระบบคุณภาพ HA
2.3. ทีมเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (Rapid Response Team) เพือ่ ทําหน้ าที่ตอบสนองและแก้ ไขปั ญหาเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ใน
การดูแลรักษาทังร่้ างกายและจิตใจของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับผลกระทบให้ กลับมาเป็ นปกติโดยเร็ว เพื่อยุตปิ ั ญหาตังแต่
้
เริ่มต้ น ไม่ให้ ลกุ ลาม และรายงานตามลําดับในกรณีที่เห็นว่าเรื่องอาจจะลุกลาม
2.4. ทีมไกล่เกลีย่ เพื่อยุติปัญหาตังแต่
้ เริ่มต้ น ไม่ให้ ลกุ ลาม
3. กํากับติดตาม สนุบสนุนทรัพยากรและงบประมาณ ให้ เป็ นไปตามแผน

4. สร้ างวัฒนธรรมคุณภาพและเป็ นแบบอย่างให้ แก่บคุ ลากรทุกระดับ โดยมองอุบตั กิ ารณ์ทเี่ กี่ยวกับความปลอดภัยและ
ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้น เนือ่ งจากระบบไม่ใช่เป็ นเรื่องของตัวบุคคล การแก้ ไขจําเป็ นต้ องแก้ ไขเชิงระบบ ไม่โทษตัวบุคคล
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยงด้ านบริการ ( รพ.และ Health Plaza)
2.1. รอง ผอ.ศูนย์ด้านบริการ

ประธาน

2.2. ประธาน PTC /ทีมต่างๆในระบบคุณภาพ HA

กรรมการ

2.3. หัวหน้ ากลุม่ งาน/แผนก/ฝ่ าย

กรรมการ

2.4. หัวหน้ างานของกลุม่ การพยาบาบล

กรรมการ

2.5. หัวหน้ ากลุม่ การพยาบาล

กรรมการและเลขานุการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทําระบบป้องกันและบริหารความเสีย่ ง ให้ สอดคล้ องกับคู่มอื บริหารความเสีย่ งของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และตามมาตรฐานของ HA โดย
1.1. จัดทําเกณฑ์ในการจัดลําดับความรุนแรง และกําหนดแนวทางในการตอบสนองและการรายงาน ทีส่ อดคล้ องกับ
ความรุนแรงในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
1.2. จัดทํา Risk Profile และวิเคราะห์ Root cause Analysis และมอบหมายทุกหน่วยงานจัดทําตามแนวทางและ
มาตรการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพื่อรวบรวมเป็ นแผนบริหารความปลอดภัยและความเสีย่ งของศูนย์อนามัย
2. จัดทําระบบการตรวจจับอุบตั ิการณ์รุนแรงและอันตรายระยะเริ่มแรก (Early detection of sentinel and harmful event)
2.1. มีระบบในการเฝ้ าระวังและรายงาน และเมื่อเกิดอุบตั ิการณ์ขึ ้น ให้ หน้ างานทีเ่ กิดปั ญหาแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ น ในกรณี
ที่เห็นว่าเกินศักยภาพให้ รายงานทีมเคลือ่ นที่เร็ว (Rapid Response Team)
2.2. กรณีที่มอี บุ ตั กิ ารณ์ขึ ้น ให้ มีระบบในการให้ มีการประชุมทบทวนปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้น พร้ อมระบุมาตรการในการป้องกัน
หรือแก้ ไข โดยใช้ เทคนิค Root Cause analysis หรือทํา Tracer เพือ่ นําสาเหตุของปั ญหาสูก่ ารแก้ ไขเชิงระบบ แล้ ว
เสนอมาตรการดังกล่าวให้ ประธานคณะกรรมการอํานวยเพือ่ เห็นชอบและสัง่ การ
2.3. รายงานอุบตั กิ ารณ์รุนแรง (Sentinel Event) ให้ ผอ.ศูนย์ ทราบทันที และอุบตั ิการณ์อนั ตราย (Harmful Event) ให้
รายงาน ผอ.ศูนย์ ภายใน 24 ชัว่ โมง นอกนันให้
้ รายงานตามปกติ และในกรณีทอี่ บุ ตั กิ ารณ์รุนแรงและอันตราย ให้
รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบด้ วย
2.4. รายงานอุบตั กิ ารรุนแรง (Sentinel Event) และอันตราย (Harmful Event) ให้ คณะกรรมการระดับจังหวัดทุก 3
เดือน (สิ ้นเดือนธันวาคม มีนาคม มิถนุ ายน และกันยายน) ยกเว้ นมีเหตุจําเป็ นแล้ วแต่กรณีให้ รายงานทันที

3. เห็นชอบมาตรการที่คณะทํางานบริหารความปลอดภัยและความเสีย่ งของกลุม่ งาน/งาน/PTC หรือทีมต่างๆในระบบ
คุณภาพ HA เสนอ โดยคณะกรรมกาพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยและความเสีย่ งอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติม
จากนันแจ้
้ งทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องเพือ่ ดําเนินการตาม มาตรการดังกล่าว
4. กํากับติดตามคณะทํางานบริหารความเสีย่ งของกลุม่ งานหรือ PTC หรือทีมต่างๆในระบบคุณภาพ HA และรายงาน
ปั ญหาอุปสรรคให้ คณะกรรมการอํานวยการทราบ เพือ่ หาแนวทางการแก้ ไข
3. คณะทํางานบริหารความปลอดภันและความเสี่ยง (กลุม่ งาน/งาน หรือ PCT หรือ ทีมต่างในระบบคุณภาพ
HA เช่น Med/Nurse/Env /IC/ IT /HR/Drug /Medical record ฯลฯ)
3.1. หัวหน้ ากลุม่ งาน /หัวหน้ างาน (เฉพาะของกลุม่ การพยาบาล) ประธาน PTC หรือ ทีม ประธาน
3.2. เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง

กรรมการ

3.3. เจ้ าหน้ าที่ท่ีประธานมอบหมาย

กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้ าที่ ประธานฯ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่เพื่อเป็ นกรรมการและเลขานุการ เป็ นลายลักษณ์เพื่อทําหน้ าที่
1. บ่งชี ้ความเสีย่ งที่เคยเกิดขึ ้นหรือมีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้น แล้ วจัดทําเป็ นบัญชีความเสีย่ งของหน่วยงาน/PCT/Team โดย
ครอบคลุม
1.1. ความเสีย่ งจากการดําเนินการ ความเสีย่ งทางยุทธศาสตร์ และความเสีย่ งทางการเงิน
1.2. ความเสีย่ งทางคลินิก ความเสีย่ งจากการทํางาน และความเสีย่ งของกระบวนการสนับสนุน เช่น Drug /IC/ENV/
1.3. ความเสีย่ งอื่นๆ
2. ประเมินความเสีย่ ง โดยพิจารณาความเสีย่ งในบัญชีความเสีย่ งควบคูก่ บั มาตรการการป้ องกัน แล้วลําดับความสําคัญ
ของความเสีย่ งตาม gap และกําหนดมาตรการในการแก้ ไขและป้ องกัน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญก่อนหลัง
3. ดําเนินการตามมาตรการทีก่ ําหนดไว้ ในข้ อ 2
4. แก้ ไขผลจากอุบตั กิ ารณ์ในกรณีทเี่ กิดอุบตั กิ ารณ์ ทังระยะสั
้
นและผลั
้
กดันให้ สกู่ ารแก้ ไขหรือป้องกันในระยะยาว
5. เฝ้าระวังความเสีย่ งทังความเสี
้
ย่ งทีม่ ีอยูเ่ ดิม และความเสีย่ งใหม่ทเี่ กิดขึ ้น แล้ วปรับปรุงบัญชีความเสีย่ งและมาตรการใน
การแก้ ไขและป้ องกันให้ เป็ นปั จจุบนั
6. จัดทําเอกสารทีเ่ กี่ยวกับความเสีย่ งของกลุม่ งาน/งาน/PCT/ทีม และรวบรวมรายงานต่างๆทีเ่ กี่ยวกับความเสีย่ ง เพื่อส่ง
ประธานบริหารความเสีย่ งตามกรอบเวลาทีก่ ําหนด

4. ทีมเคลื่อนที่เร็วของหน่ วยงานบริการ (โรงพยาบาลและ Health Plaza)
4.1. หัวหน้ าฝ่ ายของหน่วยงานที่เกิดอุบตั ิการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิดการร้ องเรียน

หัวหน้ าทีม

4.2. หัวหน้ างานของหน่วยงานทีเ่ กิดอุบตั ิการณ์ที่คาดว่าจะเกิดการร้ องเรียน

ทีมงาน

4.3. ผู้ให้ บริการในหน่วยงานที่เกิดอุบตั ิการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิดการร้ องเรียน

ทีมงาน

4.4. ผู้ทพี่ บเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดการร้ องเรียน

ทีมงาน

บทบาทหน้ าที่
1. ผู้พบเหตุการณ์หรือเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานที่เกิดอุบตั ิการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิดการร้ องเรียน เข้ าระงับเหตุเบื ้องต้ น ก่อนที่
เรื่องจะบานปลาย และในกรณีทคี่ าดว่าเกินความสามารถที่จะระงับเหตุได้ ให้ แจ้ งหัวหน้ างาน/ฝ่ าย เพื่อร่วมกันแก้ ไข
เหตุการณ์
2. ในกรณีทหี่ วั หน้ าทีมเคลือ่ นทีเ่ ร็วคาดว่าไม่สามารถระงับเหตุการณ์ได้ ให้ เสนอเรื่องให้ หัวหน้ าทีมไกล่เกลีย่ เพือ่ ให้ ทมี
ไกล่เกลีย่ ร่วมกันแก้ ปัญหา
3. ในกรณีทหี่ วั หน้ าทีมไกล่เกลีย่ คาดว่าไม่สามารถที่จะระงับเหตุการณ์ได้ ให้ เสนอผู้อาํ นวยการศูนย์เพือ่ ร่วมกันแก้ ไข
4. ทีมเคลือ่ นทีเ่ ร็ว และบุคคลที่ระบุในข้ อ 1-3 ต้ องพร้ อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านทังในและนอกเวลาราชการ
้
เพื่อระงับปั ญหา ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ รักษาการทีมีการมอบหมายล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทําหน้ าทีแ่ ทน

5. ทีมไกล่ เกลี่ย
5.1. รองผู้อาํ นวยการศูนย์ด้านบริการ

หัวหน้ าทีม

5.2. เลขานุการบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัย

รอง หัวหน้ าทีม

5.3. แพทย์ทผี่ ่านการอบรมในด้ านการไกล่เกลีย่

ทีมงาน

5.4. พยาบาลที่ผ่านการอบรมในด้ านการไกล่เกลีย่

ทีมงาน

5.5. นิตกิ ร

เลขานุการ

บทบาทหน้ าที่
1. เป็ นตัวแทนของศูนย์ฯในการเจรจาไกล่เกลีย่ เพื่อยุตปิ ั ญหาตังแต่
้ เริ่มต้ นไม่ให้ ลกุ ลาม
2. รายงานผลการเจรจาไกล่เกลีย่ ให้ ประธานคณะกรรมการอํานวยการเพื่อทราบและตัดสินใจ
สัง่ ณ.วันที่ 6 มกราคม 2560

(น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กลุ )
ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

