
 

 

คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ที่  22/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

********************** 
๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล (R.M.C- Risk Management Committee) 
 1.1 นายกิติศักดิ ์ เกษตรสินสมบัติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 
 1.2 นางอัญชลี  วงค์ใน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางมยุเรศ  เกษตรสินสมบัติ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการ 
 1.4 นางธิดารัตน์  เกียรติวรพันธุ์ นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 1.5 นางสาวฐิติพร  รัศมี ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 1.6 นางพิมลพรรณ คุณสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.7 นางสาวจุฬาลักษณ์  ยะวิญชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
 1.8 นางมยุรี  ศิริรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 1.9 นางสุรีย์พรรณ  วังแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ 
 1.10 นางสาวจินตนา  รัตนวิฑูรย์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        กรรมการ 
 1.11 นางสาวสุปรียา   สุดใจ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ 
 1.12 นางจินตนา  ทองดี  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 1.13 นางจรวยพร  แก้วตา                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 1.14 นางสาวทองทิพย์   ใจมา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.15 นางรัตนาภรณ์  อาจผดุงกุล  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
บทบาทหน้าที่ 
1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเพ่ือให้ทุกทีม / หน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. ถ่ายทอดและสื่อสารนโยบายที่กำหนดให้ทุกกกลุ่มงาน / ฝ่ายและหน่วยงานทราบ 
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมของโรงพยาบาลและวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของโรงพยาบาล 
4. ประสานติดตามปัญหาความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล 
5. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินบริหารจัดการความเสี่ยง 
6. ร่วมตัดสินใจในประเด็นของความเสี่ยงหรือความสูญเสียรวมถึงเป็นผู้แก้ต่างในกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือ 

ค่าชดเชยจากโรงพยาบาล 
7. รายงานข้อมูลการบริการจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการภาพรวมของโรงพยาบาลในที่ประชุมกรรมการบริหาร 

โรงพยาบาลทุก ๑เดือน 
 
 



หน้า 2 

๒. ณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางด้านคลินิก 
 2.1 นางอัญชลี  วงค์ใน นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสาวฐิติพร   รัศม ี ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 2.3  นางสาวปารมี  พรหมไชยวงค์ นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 2.4  นางวรรณภา  ปัญญโรจน์ นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 2.5  นายยุทธนา  นิลละนนท์ นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 2.6 นายจิรัฎฐ์  โชติรชตอนันต์ นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 2.7   นายอดิศักดิ ์ วงค์ใน                     นายแพทย์ชำนาญการ                    กรรมการ 
 2.8  นางสาวชุติมา   กอจรัญจิตต์             นายแพทย์ชำนาญการ                    กรรมการ 
 2.9  นางวิไลรัตน์   มะโนราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           กรรมการ 
 2.10 นางเจียมจิตร   มากเมือง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 2.11 นางกรองกาญจน์  ปะทิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 2.12 นางมารศร ี  เพชรสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 2.13 นางพันธุ์ทิพย์  อยู่อเนก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 2.14 นางพิกุล  จิตอารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 2.15 นางวณิชชา  จิตติละอองวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 2.16 นางเบญจพร  ศศิวัจน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 2.17 นางลาวัลย์   สายโสภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 2.18 นางจรวยพร  แก้วตา                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
  2.19 นางลักษมณ  พลจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  2.20 นางสุภาพ  ศิริอังกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.21 นางสาววัลย์ชยา  เดือนเพ็ญ เภสัชกรปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
บทบาทหน้าที่ 
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก และกระตุ้นการ ค้นหา
ความเสี่ยงเชิงรุก บูรณาการการดำเนินการตามแนวทาง Patient safety goal 
2. วิเคราะห์รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและประเมินความรุนแรงและความสูญเสียทุกเดือน 
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน ในการแก้ปัญหา วางระบบในการป้องกันการเกิดความเสี่ยงซ้ำโดย
กระบวนการ Root cause  analysis 
3. รายงานสถานการณ์ แนวโน้มความเสี่ยงทางคลินิกและผลการดำเนินการต่อผู้จัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 

๓. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางด้านไม่ใช่คลินิก 
 3.1 นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะวิญชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวทองทิพย์  ใจมา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
 3.3 นายปรัชญา  ประมูล  เภสัชกรชำนาญการ  กรรมการ 
 3.4 นายอำนวย  อนันต์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
 3.5 นางนันทนา  มิ่งปรีชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   กรรมการ 
 3.6 นางสาวสุภัคชญา   เชียงหนุ้น   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
 3.7 นายปรัชญา   มาที  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
 3.8 นางวิลารัตน์  สุขใจ เจ้าพนกังานพัสดุปฏิบัติงาน                        กรรมการ 
 3.9 นายวีระพันธ์  เนตรทิพย์  นายช่างเทคนิค  กรรมการ 
 3.10 นายณรงค์ศักดิ์   มหาวงศนันท์  ช่างไม้   กรรมการ 
 3.11 นางสุรีย์พรรณ  วังแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 
 3.12 ว่าที่ร้อยโทเสถียร   ปัทมวัฒน์            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
บทบาทหน้าที่ 
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านไม่ใช่คลินิกและกระตุ้นการ ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 
2. วิเคราะห์รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางด้านไม่ใช่คลินิก  และประเมินความรุนแรงและความสูญเสียทุกเดือน 
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน ในการแก้ปัญหา วางระบบในการป้องกันการเกิดความเสี่ยงซ้ำโดยการ 
Root cause  analysis 
4. รายงานสถานการณ์ แนวโน้มความเสี่ยงทางด้านไม่ใช่คลินิกและผลการดำเนินการ  ต่อผู้จัดการความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 4 

๔. คณะอนุกรรมการความเสี่ยงทางด้านการควบคุมภายใน การไกล่เกลี่ยและพิจารณาข้อร้องเรียน 
  4.1 นางฐิติพร  รัศมี  ทันตแพทย์ชำนาญการ     ประธานกรรมการ 
  4.2 นางพิมลพรรณ  คุณสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 4.3 นางเจียมจิตร   มากเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    กรรมการ 
 4.4 นายวิสุทธิ์   แซ่เต็น เภสัชกรชำนาญการ    กรรมการ 
  4.5 นางสุรีย์พรรณ  วังแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    กรรมการ 
  4.6 นางจรวยพร   แก้วตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              กรรมการ 
  4.7 นายสราวุฒิ    โมราเพ็ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ     กรรมการ 
  4.8 นายดุริยะ  กุณรินทร์ เภสัชกรชำนาญการ      กรรมการ 
  4.9 นางพัชรินทร์   ใจวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการ 
  4.10 นางกรองกาญจน์ ปะทิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
  4.11 นางสาวทัศนีย์   สิงห์ธนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
  4.12 นางประไพศรี    จิตอารีย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ
   
บทบาทหน้าที่ 
1. ประสานงานประธานคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงด้านคลินิกและไม่ใช่คลินิกเพ่ือดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 
พัฒนาตามข้อร้องเรียน 
2. ดำเนินการไกล่เกลี่ยตามหลักสันติวิธ ี
3. เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจารณาการเยียวยาเบื้องต้น เช่น การจัดหาของเยี่ยม การลดค่ารักษาพยาบาล 
บริการห้องพิเศษ และการร่วมทำบุญงานศพ เป็นต้น 
4. รายงานผลการไกล่เกลี่ยให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทราบเป็นระยะๆ และภายหลังสิ้นสุดกระบวนการไกล่เกลี่ย 
5. สรุปรายงานการไกล่เกลี่ย ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกเดือน  และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล ทุก๒เดือน 
6. ให้สำรวจข้อคิดเห็นของผู้มารับบริการของโรงพยาบาล 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่   20  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
   (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 


