
 
 
 

ค าสั่งโรงพยาบาลเวียงสา 
ที่       /๒๕61 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทีมน าพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเฉพาะด้าน 
………………………………………………………………………………… 

เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเวียงสาเป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ของ
โรงพยาบาล  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทีมน าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเฉพาะด้าน และ
คณะอนุกรรมการในแต่ละทีมเฉพาะด้าน  

และขอยกเลิกค าสั่งโรงพยาบาลเวียงสา ที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทีมน าพัฒนาคุณภาพและ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเฉพาะด้านโรงพยาบาลเวียงสา  โดยให้ยึดถือตามค าสั่งฉบับนี้เป็นหลักในการด าเนินงานต่อไป  
 
1. คณะกรรมการทีมน าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Quality Lead team)   
 1. นายกฤตพงษ์    โรจนวิภาต   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)ประธาน  

2. นางสาวอัญชัญ เอกอนันต์กุล  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาววิมลรัตน์ ทนันไชย  นายแพทย์ช านาญการ(กุมารเวชกรรม) กรรมการ 
4. นางจุฬาลักษณ ์ โรจนวิภาต  นายแพทย์ช านาญการ(เวชศาสตร์ครอบครัว)กรรมการ 
5. นายจักรพันธ์  ยรรยงเมธ  นายแพทย์ช านาญการ(เวชกรรมอายุรกรรม)กรรมการ 
7. นางกัลทลี  ไชยศิลป์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางเวณิกา  โนทา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางวริยา  เสนาะเสียง  ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
10. นางประภาพร    ค าหว่าง    ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
11. นายธีรวัฒน์  กันทะวงศ ์  ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 

 12. นายวิทยา    ศรีวิชัยอินทร ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน  กรรมการ  
13. นายอุเทน  ใจจะด ี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 

 14. นางไพรวรรณ วงศพุ์ฒิ   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
 15. นายสุเชษฐ์  ณ ฝั้น   นักรังสีการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
 16. นายเทียนไชย รินฤทธิ์   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 

17. นางกาญจนา บุญชูชีพ   เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ  
18. นางอรพรรณ สุสละ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
19. นางจารุ      ชนะภัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
20. นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

 21. นางนงคราญ สุขสันต์ศิริกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
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 22. นางจันทร์ฉาย พิมพบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 23. นางพูนสุข  จรัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 24. นางสุจินดา  สุภาพ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 25. นายช านาญ  พิเคราะห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 26. นางวชิราภรณ์ ไชยยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 27. นางสาวพิธพร อุ่นเรือน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 28. นางลิขิต  ขาววงค ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 29. นางสาววรรณนิภา สีรัง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 

30. นางกฤษณา    บุณโยประการ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ    
บทบาทหน้าที่  

   ๑. จัดท าพันธกิจ  วิสัยทัศน์ในการท างานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1    
       และจังหวัดน่าน  รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา 
   ๒. ก ากับติดตามแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการระยะสั้น  ระยะยาวของโรงพยาบาล  
   3. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการทีมน าโรงพยาบาลทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือสนับสนุน 
       กิจกรรมส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
   4. ประเมินผลประสิทธิภาพของแผนยุทธศาสตร์  ระบบงาน และกระบวนการส าคัญของโรงพยาบาล   
   ๔. ก าหนดนโยบายความปลอดภัย มอบหมายผู้รับผิดชอบ ควบคุม และก ากับการด าเนินงานตามนโยบายด้าน   
       ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยของบุคลากรทางสาธารณสุข การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  และ 
       ก ากับให้เกิดระบบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจริยธรรม  
   ๕. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่ทีมน าเฉพาะด้านทุกทีมและทุกหน่วยงาน 

 
2. คณะกรรมการศูนย์คุณภาพ  (Facilitator: FA) 

1. นางวริยา  เสนาะเสียง  ทันตแพทย์ช านาญการ   ประธาน 
2. นางวชิราภรณ์ ไชยยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
3. นายช านาญ  พิเคราะห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
4. นางลิขิต  ขาววงค ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวพิธพร  อุ่นเรือน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
6. นายเทียนไชย  รินฤทธิ์   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
7. นางสาววราพร พิมสาร   เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาววรรณนิภา สีรัง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
9. นางกฤษณา  บุณโยประการ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
1. สนับสนุนและประสานงานพัฒนาคุณภาพของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน  
2. ร่วมวิเคราะห์องค์กรในภาพรวม  เพื่อทบทวนและจัดท าHospital profile  การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการ 
    บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง   
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3. กระตุ้น ติดตาม เป็นพี่เลี้ยง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการคุณภาพทุกทีมน าระบบส าคัญ หน่วยงาน  
    ใหเ้ชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้อง  
4. สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการทีมน าและกรรมการบริหารรพ. 

 
3. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Healing Environment and Occupational  
    Health: ENV) 

1. นายธีรวัฒน์  กันทะวงศ ์  ทันตแพทย์ช านาญการ   ประธาน 
2. นายวิทยา  ศรีวิชัยอินทร ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน   รองประธาน 
3. นางอรพรรณ  สุสละ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
4. นางจันทร์ฉาย  พิมพบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5. นางพูนสุข  จรัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
6. นางสาวสยุมพร สมประสิทธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
7. นางวชิราภรณ์ ไชยยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางเนืองนิตย์        สมปานวัง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9. นางสาวลลิดา           ค าชื่น   เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
10. นายเทียนไชย รินฤทธิ์   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
11. นายธนัฎชนก น้อยใหญ ่  จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน กรรมการ 
12. นายเจษฎากร แก้วมา   เจ้าพนักงานสาธารณสุข   กรรมการ 
13. นางสาวชุติพา     ปัญญา   นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
14. นางสาวพิชญวดี     สุภาพ   นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
15. นางจารุ  ชนะภัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประกอบด้วย  ด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมกายภาพ  ภูมิสถาปัตย์ 

การป้องกันอัคคีภัย  ด้านสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลอาหาร  ด้านการก าจัดของเสีย มูลฝอย มลภาวะ เหตุร าคาญและ
สัตว์น าโรค ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและการด าเนินงาน 5ส.  และด้านการจัดการเครื่องมือ  โดยมีหน้าที ่

๑. ถ่ายทอดนโยบายจากผู้อ านวยการและกรรมการบริหารโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ ตามหลักวิชาการ 
๒. ประชุมทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยง หาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นประจ าทุกเดือน 
๓. ประสานงานกับทุกหน่วยที่เก่ียวข้องเพ่ือการพัฒนาระบบ 
๔. ส ารวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลเป็นประจ าทุกเดือน 
๕. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
๖. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษา  พัฒนากระบวนการท างานสู่งานวิชาการและงานวิจัย 
๗. เสนอความก้าวหน้าและสถานการณ์แก่กรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
    และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

     โดยแยกตามโครงสร้างระบบสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
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3.1 คณะอนุกรรมการ ENV.1  ด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมกายภาพ  
 1. นายวิทยา  ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน   ประธาน 
 2. นางสาวสยุมพร สมประสิทธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 3. นางจารุ   ชนะภัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 4. นายพงษ์นิวัฒน์ ค าลือ  พนักงานยานยนต์   อนุกรรมการ 
  5. นายเจษฎากร  แก้วมา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. จัดระบบการขนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ภายในอาคาร ป้าย และสัญลักษณ์การสื่อสารเพ่ือความ   
     สะดวก รวดเร็ว  และปลอดภัยแก่ผู้รับบริการทั้งผู้ที่ร่างกายปกติและพิการ 
 2. จัดสนาม สวนหย่อมและบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
 3. จัดระบบจราจรภายในโรงพยาบาล มีสถานที่จอดรถเพียงพอ สะดวกและปลอดภัย 
 4. จัดให้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นแผ่นดินไหว เพลิงไหม้ โดยให้มีการซ้อมแผน   
     อัคคีภัยเป็นประจ าทุกปี 
 5. จัดให้มีการตรวจสอบโครงสร้างสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นประจ าทุกปี 
 6. บริหารจัดการอาคารพักศพให้มีความเป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับการเป็นสถานที่รับรอง      
              ครั้งสุดท้ายแก่ผู้เสียชีวิตและญาติ สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 
3.2 คณะอนุกรรมการ ENV.2  ด้านสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลอาหาร  
 1. นายวิทยา  ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน   ประธาน 
 2. นางกาญจนา  บุญชูชีพ  เภสัชกรช านาญการ   อนุกรรมการ 
 3. นายเจษฎากร   แก้วมา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
 4. นางสาวพิชญวดี ใจสุภาพ  นักวิชาการสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
 5. นายฬชตะ  พลวัฒนภรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ    อนุกรรมการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. การจัดการระบบประปา ให้มีน้ าดื่ม น้ าใช้ที่เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
 2. การจัดการระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส ารองที่เหมาะสม 
 3. การจัดการเรื่องร้านค้าและการจ าหน่ายอาหารให้เพียงพอ เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย 
 
3.3 คณะอนุกรรมการ ENV.3  ด้านการก าจัดของเสีย มูลฝอย มลภาวะ เหตุร าคาญ และสัตว์น าโรค 
 1. นางสาวชุติพา  ปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุข   ประธาน 
 2. นางวชิราภรณ์   ไชยยา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 3. นายเจษฎากร   แก้วมา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
 4. นายธีรพงศ์  คันธใส  ผู้ช่วยช่างทั่วไป    อนุกรรมการ 
 5. นายพิเชษฐ์  แก้วใหม่  พนักงานผ่าและรักษาศพ   อนุกรรมการ 
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บทบาทหน้าที่ 
 1.  การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 2.  การจัดการห้องน้ าห้องส้วม ให้สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ 
 3. การจัดการขนย้ายและก าจัดมูลฝอยทุกประเภท 
 4. จัดการไม่ให้มีสัตว์หรือแมลงน าโรค เช่นสุนัข แมว แมลงสาบ แมลงวัน และยุงภายในโรงพยาบาล 
 
3.4 คณะอนุกรรมการ ENV.4  ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
 ๑. นางจารุ  ชนะภัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประธาน 

  ๒. นางสาวจิราพร มงคลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
  ๓. นายเทียนไชย   รินฤทธิ์  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  อนุกรรมการ 
  ๔. นายเจษฎากร   แก้วมา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
  5. นางสาวพิชญวดี ใจสุภาพ  นักวิชาการสาธารณสุข   อนุกรรมการ 

บทบาทหน้าที ่
 1. ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากการท างานตามหลักการยศาสตร์ 
 2. ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมในการท างานตามหลักอาชีวเวชศาสตร์ 
 3. ควบคุม ป้องกันความเสี่ยงสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 
3.5 กรรมการ ENV.5  ด้านการจัดการเครื่องมือ 
 ๑. นายวิทยา  ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน  ประธาน 
 2. นางอรพรรณ  สุสละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 3. นางฐิติรัตน์    รัตน์วรวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 4. นางเนืองนิตย์   สมปานวัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 5. นางกัลยา    พันธุ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 6. นางสาวพิธพร   อุ่นเรือน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 7. นางก่ิงกาญจน์   เพียรไพรงาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 8. นายอัศวิน  เล่าลือ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
 9. นางกัลยา    ยาน้อย   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน อนุกรรมการ 
 10. นายวทัญญู             พิเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล    อนุกรรมการ 
 11. นายฬชตะ  พลวัฒนภรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ    อนุกรรมการ 
 12. นายสมพงษ์   ค าศิลา    เจ้าพนักงานพัสดุ    อนุกรรมการ 
 13. นายเกรียงไกร มานะกิจ  ลูกมือช่าง    อนุกรรมการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. ด าเนินการจัดท าแผนการสอบเทียบเครื่องมือเป็นประจ าทุกปี   
 2. บริหารจัดการเรื่องการจัดหา  บ ารุงรักษา  ซ่อมบ ารุง  และการส ารองเครื่องมือให้มีพร้อมใช้งาน 
 3. บริหารจัดการเรื่องศูนย์เครื่องมือในโรงพยาบาลตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
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3.6  คณะท างาน ENV.6  ด้านเครื่องมือและระบบการสื่อสาร 
 1. นางนงคราญ   สุขสันต์ศิริกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประธาน 
 2. นางกฤษณา  บุณโยประการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      อนุกรรมการ 
 3. นางสาวณัฐปภัส กุณพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      อนุกรรมการ 
 4. นางก่ิงกาญจน์ เพียรไพรงาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 5. นายศุภกร  ธีระไพรพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   อนุกรรมการ 
 6. นายอาทิตย์  ดีนาน  พนักงานโสต    อนุกรรมการ 
 7. นายเกรียงไกร  มานะกิจ  ลูกมือช่าง    อนุกรรมการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. จัดท าแผนความพร้อมใช้งานของเครื่องมือสื่อสาร และการบ ารุงรักษา   
 2. สามารถมีพร้อมใช้สนับสนุนทีมต่างๆได้ทันเวลาทั้งเวลาปกติ  และเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 3. บริหารจัดการระบบการสื่อสารในโรงพยาบาลให้มีทั่วถึง  เช่นระบบเสียงตามสายในโรงพยาบาล   
     ระบบกล้องวงจรปิด  

 

3.7 คณะท างาน ENV.7  ด้าน 5 ส. 
   1. นางสาวลลิดา            ค าชื่น        เภสัชกรช านาญการ    ประธาน 
   2. นางอรพรรณ  สุสละ        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   อนุกรรมการ 
  3. นางพูนสุข            จรัญญา        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   อนุกรรมการ 

             4. นางอุไรวรรณ           กาบค า        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   อนุกรรมการ 
   5. นายธนัฎชนก  น้อยใหญ่       จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน อนุกรรมการ 
บทบาทหน้าที่ 
 ๑. ถ่ายทอดนโยบายจากผู้อ านวยการและกรรมการบริหารโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ ตามหลักวิชาการ 
 ๒. บริหารจัดการด้านความสะอาดเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 
 ๓. ประชุมทบทวนวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๔. ประสานงานกับทุกหน่วยที่เก่ียวข้องเพ่ือการพัฒนางาน 5 ส. 
 5. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 5 ส. 
 ๖. การด าเนินงาน 5 ส. อย่างต่อเนื่องและน าเสนอความก้าวหน้าและสถานการณ์ในที่ประชุมเป็นประจ า 
    ทุกเดือน 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management: RM) 
1. นายกฤตพงษ์    โรจนวิภาต   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) ประธาน 
๒. นางสาวอัญชัญ เอกอนันต์กุล  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
๓. นายวิทยา  ศรีวิชัยอนิทร์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน  กรรมการ 
4. นายสุเชษฐ์  ณ ฝั้น   นักรังสีการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
5. นางกัลยา  พันธุ์แก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
6. นายช านาญ  พิเคราะห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
7. นางจุรีรัตน์  พิมสาร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางนงคราญ  บัติปัน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
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9. นางสาวณัฏปภัส กุณพันธุ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
10. นางสุภาณ ี  ทะนันไชย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11. นางวัชรียา  ชูเถื่อน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑2. นางสุพัฒน์  กันทะโฮ้ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑3. นางวชิราภรณ์ ไชยยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑4. นายเทียนไชย รินฤทธิ์   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
๑5. นายอุเทน  ใจจะด ี           เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
16. นางเยาวลักษณ์ ดิลกธนานันท์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
17. นางสาววรรณนิภา สีรัง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
18. นางพิมพร  จินดาค า   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑9. นางสุมาลี  อนุรุด                     เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
20. นายศุภกร  ธีระไพรพฤกษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
21. นายสุรพล  ชนะภัย   พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
๒2. นางกฤษณา  บุณโยประการ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ 
23. นางสาวชุติกร กองวิเชียร  เภสัชกรปฏิบัติการ         ผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บริหารและประสานการท างานระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ  

                (การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง) รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผล 
                ระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 

๒. จัดท านโยบายวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและข้อร้องเรียนในโรงพยาบาล แล้วสื่อสารให้ทุกฝ่ายที่  
เกี่ยวข้องทราบ  

          ๓.  เป็นแกนน าในการเชื่อมประสานให้หน่วยงาน และทีมน าเฉพาะด้านในการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
          ๔.  กระตุ้น สร้างความตื่นตัว  เจตคติท่ีดีทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
          ๕.  จัดท าบัญชีความเสี่ยงส าคัญระดับโรงพยาบาล(Hospital Sentinel event) ความเสี่ยงส าคัญระดับหน่วยงาน 
               (Risk profile) เพ่ือกระตุ้นให้สามารถค้นหา  ประเมิน  ควบคุม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  ร่วมกับทีมน าในการน าข้อมูลความเสี่ยงทางคลินิกและท่ัวไปของโรงพยาบาล เพ่ือก าหนดนโยบายด้านความ 
     ปลอดภัยในโรงพยาบาลในแต่ละปี (2P safety =Patient & Personal Safety Goals)  
๗.  สรุป วิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวม  แจ้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และทีมน าทราบ 
 

4.1 คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ย 
  1. นายกฤตพงษ ์ โรจนวิภาต   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) ประธาน 
  2. นางกัลทลี  ไชยศิลป์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   อนุกรรมการ 
  3. นางสาวสยุมพร  สมประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        อนุกรรมการ(ม.41) 
  4. นางสาวณัฎฐปภัส   กุณพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     อนุกรรมการ(ประสานข้อมูล) 

5. หัวหน้าฝ่าย/งานที่เกีย่วข้องหรือเกิดเหตุการณ์     อนุกรรมการ 
  6. นางกฤษณา  บุณโยประการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          เลขานุการ 
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 บทบาทหน้าที ่
  1. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ความคิดเห็นต่างๆจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ตู้แสดงความคิดเห็น และช่องทาง 

      อินเตอร์เน็ตต่างๆ 
  2. สรุป รวบรวม คัดแยกตามข้อ1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข 
  3. จัดท าแผนขั้นตอนด าเนินงานการจัดการความขัดแย้ง เผยแพร่ให้ทุกคนในรพ.ทราบและน าไปปฏิบัติใน 
      ทิศทางเดียวกัน 
  4. ประสานการด าเนินการ หรือก ากับดูแล การจัดการความขัดแย้งเพ่ือให้ได้ข้อยุติ ตามหลักเกณฑ์และ 
      วิธีการจัดการความขัดแย้ง และด าเนินเรื่อง ม.41  ไประดับจังหวัดกรณีมีเรื่องราวร้องทุกข์ 
  5. พัฒนากระบวนการ เครือข่าย ตลอดจนให้ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งแก่บุคลากรในรพ. 
 
5. คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยสหวิชาชีพ (Patient Care Team  :  PCT) 
 1. นายจักรพันธ์  ยรรยงเมธ   นายแพทย์ช านาญการ(ด้านอายุรกรรม)  ประธาน  

2. นางสาวนภัสพร บวรภัทร             ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางอรพรรณ  สุสละ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 4. นางสุจินดา  สุภาพ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 5. นางวชิราภรณ ์ ไชยยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 6. นางเตือนใจ  ใจจะด ี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 7. นางฐิติรัตน์            รัตน์วรวงค ์           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 8. นายช านาญ  พิเคราะห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 9. นางพรรษา  นันทะน้อย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  

10. นางอนงค ์  พูใบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑1. นางเนืองนิตย์ สมปานวัง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑2. นายสุเชษฐ์  ณ ฝั้น   นักรังสีการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ  

 ๑3. นางปัทมาภรณ์ รินฤทธิ์   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
 ๑4. นางสาววราพร พิมสาร   เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ  

๑5. นางรุจิรา  ค าลือ   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
๑6. นางสาววิไลวรรณ บุญธรรม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 

 17. นางลิขิต  ขาววงค ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ 
 18. นางสาวพิธพร อุ่นเรือน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
 ๑. ก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
 ๒. ก าหนดกลุ่มโรคและประเด็นสุขภาพส าคัญตามบริบทของโรงพยาบาลเวียงสาทั้งร่วมกับชุมชน (Community  

    based) และในโรงพยาบาล (Hospital based) ตามบริบทของโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อพัฒนาสู่ระดับ 
    โรงพยาบาลขนาด M2 

 ๓. บริหารและประสานงานเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหัวใจความเป็น 
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    มนุษย์ (Humanized health care) 
 ๔. ส่งเสริม กระตุ้นให้มีการทบทวนทางคลินิก เพ่ือการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งระบบที่ 

    เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. จัดท ามาตรฐาน วิธีปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วย ให้ครอบคลุมปัญหาที่ส าคัญในรูปแบบต่างๆ เช่น Clinical policy,  

    Care map, CPG,ฯลฯ 
 

 5.1  คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลงานอนามัยแม่และเด็ก (PCT - MCH) 
            1. นางสาววิมลรัตน์       ทนันไชย นายแพทย์ช านาญการ(กุมารเวชกรรม) ประธาน   
         2. นางสาวปิยะนาฏ จงรักษ ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ   รองประธาน 
  3. นางอรพรรณ   สุสละ             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  4. นายช านาญ  พิเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  5. นางสาววราพร พิมสาร  เภสัชกรช านาญการ          อนุกรรมการ 
  6. นางรุจิรา  ค าลือ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
  7. นางฐิติรัตน์      รัตน์วรวงค ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ     

บทบาทหน้าที่  
  1. ทบทวนรายกรณีผู้ป่วยในหน่วยงานตามPCT อนามัยแม่และเด็ก 
  2. ประสานสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องเข้าร่วมท าการทบทวน  
  3. สรุปผลการทบทวนและการปรับระบบ น าส่งเลขานุการกรรมการ PCT ใหญ่ 
  4. รวบรวมข้อมูลการทบทวนรายกรณีผู้ป่วยตามกรรมการที่รับผิดชอบ 
                    5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับระบบและสรุปวิเคราะห์ Risk ทางคลินิกตามกรรมการที่ 
      รับผิดชอบ  
  6. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับService plan จังหวัดและตามยุทธศาสตร์ของอ าเภอเวียง 
      สาร่วมกับทีม PCT   และด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้   
  
 5.2 คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและไต (PCT – NCD, CKD) 
            1. นางสาวนันทิกา       พริบไหว           นายแพทย์ปฏิบัติการ                ประธาน 
  2. นางดวงรัตน์            พญาพรม         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
            3. นางประชัน             จันทรท์่าฬ่อ       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  4. นางวิลาวัลย์           ชูจันทร์        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 

5. นางเนืองนิตย์  สมปานวัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
            6. นางรุจิรา  ค าลือ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
            7. นางสาวชุติกร  กองวิเชียร เภสัชกรปฏิบัติการ         อนุกรรมการ 
  8. นางเตือนใจ    ใจจะด ี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
  1. ทบทวนรายกรณีผู้ป่วยในหน่วยงานตามPCT โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและไต (PCT – NCD, CKD) 
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  2. ประสานสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องเข้าร่วมท าการทบทวน  
  3. สรุปผลการทบทวนและการปรับระบบ น าส่งเลขานุการกรรมการ PCT ใหญ่ 
  4. รวบรวมข้อมูลการทบทวนรายกรณีผู้ป่วยตามกรรมการที่รับผิดชอบ 
                    5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับระบบและสรุปวิเคราะห์ Risk ทางคลินิกตามกรรมการที่ 
      รับผิดชอบ  
  6. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับService plan จังหวัดและตามยุทธศาสตร์ของอ.เวียงสา 
      ร่วมกับทีม PCT   และด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้      
 
 5.3 คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกุมารเวช (PCT - กุมาร) 
  1. นางสาววิมลรัตน์       ทนันไชย นายแพทย์ช านาญการ(กุมารเวชกรรม) ประธาน                  
           2. นางจงจิตร            คันทะเรศย์       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  3. นางสาวสุธารส์ินีช์ ศิริมาตย์       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   อนุกรรมการ  

4. นางสาวอัจฉรา ไชยธรรม เภสัชกรปฏิบัติการ         อนุกรรมการ 
            5. นางสาวภัทรพรรณ     รามศิริ          พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    เลขานุการ  

บทบาทหน้าที ่
1. ทบทวนรายกรณีผู้ป่วยในหน่วยงานตามPCT กุมารเวช (PCT - กุมาร) 

  2. ประสานสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องเข้าร่วมท าการทบทวน  
  3. สรุปผลการทบทวนและการปรับระบบ น าส่งเลขานุการกรรมการ PCT ใหญ่ 
  4. รวบรวมข้อมูลการทบทวนรายกรณีผู้ป่วยตามกรรมการที่รับผิดชอบ 
                    5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับระบบและสรุปวิเคราะห์ Risk ทางคลินิกตามกรรมการที่ 
      รับผิดชอบ  
  6. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับService plan จังหวัดและตามยุทธศาสตร์ของอ าเภอเวียง 
      สาร่วมกับทีม PCT   และด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้   
    
 5.4 คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (PCT – palliative) 
  1. นางจุฬาลักษณ์ โรจนวิภาต นายแพทย์ช านาญการ(เวชศาสตร์ครอบครัว)ประธาน 
  2. นางจันทร์ฉาย  พิมพบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  3. นางอนงค์    พูใบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  4. นางสาววิไลวรรณ  บุญธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  5. นางวิลาวัลย์   ชูจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  6. นางวรรณนดิา  เจริญชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
  7. นางอุไรวรรณ  กาบค า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          อนุกรรมการ 
            8. นางณรัตน์นันท์   เขตต์สันเทียะ เภสัชกรปฏิบัติการ   อนุกรรมการ
  9. นางชไมพร   ระวิโสด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ 
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บทบาทหน้าที ่ 
1. ทบทวนรายกรณีผู้ป่วยในหน่วยงานตามPCT ประคับประคอง (PCT – palliative) 

  2. ประสานสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องเข้าร่วมท าการทบทวน  
  3. สรุปผลการทบทวนและการปรับระบบ น าส่งเลขานุการกรรมการ PCT ใหญ่ 
  4. รวบรวมข้อมูลการทบทวนรายกรณีผู้ป่วยตามกรรมการที่รับผิดชอบ 
                    5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับระบบและสรุปวิเคราะห์ Risk ทางคลินิกตามกรรมการที่ 
      รับผิดชอบ  
  6. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับService plan จังหวัดและตามยุทธศาสตร์ของอ าเภอเวียง 
      สาร่วมกับทีม PCT   และด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้      
 
 5.5  คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน - Rapid Response Team (PCT – RRT)  
  1. นางสาวสุดาปรีย์ สรสุชาติ  นายแพทย์ช านาญการ(ด้านวิสัญญี)  ประธาน 

2. นางสาวนภัสพร บวรภัทร           ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
  3. นางกัลยา  พันธุ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  4. นางสุธีรา  กุศล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  5. นางสาวนัฏยา  ค าบัว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  6. นางนงคราญ  บัติปัน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  7. นางจุรีรัตน์  พิมสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

8. นายช านาญ  พิเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  9. นางสุภาณ ี  ทะนันไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  10. นายเทียนไชย รินฤทธิ์  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
  11. นางกาญจนา บุญชูชีพ  เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
  12. นางพัชรินทร์ สายสั้น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  เลขานุการ 
  13. นางจิราภรณ์ สมภาร  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที ่
  1. ก าหนดแนวทางการจัดการเชิงระบบเมื่อมีผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินหรือทรุดลงในโรงพยาบาล 

2. พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะทรุดลงให้ทันสมัย รวมทั้งประสานจัดระบบ 
    สนับสนุนส าคัญ ได้แก่ ระบบการเรียกขอความช่วยเหลือ ระบบเครื่องมือแพทย์ และยาฉุกเฉินเป็นต้น 

  3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลในทุกหน่วยงานให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ภาวะ 
    ฉุกเฉินหรือทรุดลงในโรงพยาบาล การฟ้ืนฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 
    แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. ติดตาม และประเมินผลการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่เกิดในโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาเชิงระบบ 
    อย่างต่อเนื่อง 

 
 



12/เรื่องแต่งต้ังคณะท างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2562 

6. คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Pharmaceutical & therapeutic committee :  PTC) 
1. นางจุฬาลักษณ ์ โรจนวิภาต  นายแพทย์ช านาญการ(เวชศาสตร์ครอบครัว) ประธาน 
2. นางสาววิมลรัตน์ ทนันไชย  นายแพทย์ช านาญการ(กุมารเวชกรรม) กรรมการ 
3. นางนงคราญ  สุขสันต์ศิริกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
4. นางจันทร์ฉาย  พิมพบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5. นางอรพรรณ  สุสละ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
6. นางดวงรัตน์  พญาพรหม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
7. นางสาวณัฏยา ค าบัว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
8. นางเตือนใจ  ใจจะด ี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
9. นางสมจิตร  วงศ์วิเศษ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
10. นางณัฐยากร ศรีสนิท   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11. นางสาววราพร พิมสาร   เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวลลิดา         ค าชื่น   เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
13. นางณรัตน์นันท์   เขตต์สันเทียะ  เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ 
14. นางสาวอัจฉรา ไชยธรรม  เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ  
๑5. นางสาวชุติกร กองวิเชียร  เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ 
16. นายศุภกร  ธีระไพรพฤกษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
๑7. นางกาญจนา บุญชูชีพ   เภสัชกรช านาญการ       เลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
1. ก าหนดนโยบายด้านยาและการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล 

   2. พิจารณาจัดท าปรับปรุงเภสัชต ารับตามเหมาะสม และทบทวนกรอบบัญชีรายการยาของรพ.อย่างต่อเนื่อง 
3. พิจารณาแผนการจัดหายาและเวชภัณฑ์ของเครือข่ายบริการอ าเภอเวียงสา เพ่ือให้ได้ยาซึ่งมีคุณภาพ  
    ราคาเหมาะสม  
4. ส่งเสริม ควบคุม ก ากับ ให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม(Rational drug use) ในเครือข่ายอ าเภอเวียงสา 
5. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางในการประสานงาน   รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านยาและเวชภัณฑ์ 
    มิใช่ยาภายใน รพ. และสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ 
6. วิเคราะห์  ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดในรพ.และรพ.สต.  เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการด้านยา 
    อย่างต่อเนื่องเหมาะสม  ลดความคลาดเคลื่อน และส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 

 
7. กรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Prevention and Control: IPC)   
 1. นางจุฬาลักษณ์  โรจนวิภาต  นายแพทย์ช านาญการ(เวชศาสตร์ครอบครัว)ประธาน 

2. นางสาวนภัสพร บวรภัทร  ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ  
  3. นางอรพรรณ  สุสละ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 4. นางฐิติรัตน์  รัตน์วรวงศ ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

5. นางก่ิงกาญจน์ เพียรไพรงาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
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6. นางดวงรัตน์  พญาพรหม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 7. นางสมจิตร  วงค์วิเศษ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 8. นางสะอาด  นาคอ้าย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 9. นางจุรีรัตน์  พิมสาร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

10. นางสาวอัจฉรา ไชยธรรม  เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ  
11. นางสาวรุจิรา ค าลือ   นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ  กรรมการ  

 12. นางวชิราภรณ์ ไชยยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ 
 13. นางกัลยา  พันธุ์แก้ว      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่  

1. บริหารและประสานบริการระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน  เหมาะสม 
     กับบริบทของโรงพยาบาล 
 2. จัดท าแนวทางด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ที่มีเนื้อหาครอบคลุมองค์กรและ 
     การจัดการในเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงสา นโยบายวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน  
    โรงพยาบาล สื่อให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ   และสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้ 

   3. วางระบบป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังและแก้ไขการติดเชื้อในโรงพยาบาล  และสถานบริการให้ครอบคลุม 
       ทั้งด้าน ผู้ป่วย  เจ้าหน้าที่  และสิ่งแวดล้อม 
   ๔. นิเทศ  ติดตาม  ควบคุมก ากับ  เฝ้าระวัง  แก้ปัญหา  ประเมินผล  กระบวนการและผลลัพธ์การป้องกัน  
       และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
8. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development  :  HRD) 

1. นายกฤตพงษ ์ โรจนวิภาต   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) ประธาน 
2. นางสาวอัญชัญ เอกอนันต์กุล  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางกัลทลี  ไชยศิลป์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
4. นางเวณิกา  โนทา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 5. นายวิทยา  ศรีวิชัยอนิทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน  กรรมการ 
6. นางไพรวรรณ  วงศ์พุฒิ   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ  
7. นายสุเชษฐ์  ณ ฝั้น   นักรังสีการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ  
8. นายเทียนไชย  รินฤทธิ์   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ  
9. นางกาญจนา  บุญชูชีพ   เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ  
10. นางประภาพร    ค าหว่าง    ทันตแพทย์ช านาญการ           เลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
๑. บริหารงานเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ(ด้านร่างกาย  จิตใจ  
    จริยธรรม องค์ความรู้)   เพ่ือให้เอ้ือต่อการท างานบรรลุตามพันธกิจ  วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์รพ.  
2. บริหารงานเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ  
3. จัดท าธรรมนูญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงพยาบาลที่มีเนื้อหาครอบคลุม องค์กร กระบวนการหลัก  
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    นโยบาย วิธีปฏิบัติ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบในโรงพยาบาล  
4. จัดท าแผนอัตราก าลังโดยใช้กรอบภาระงาน(FTE) และสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลเป็นข้อพิจารณาหลัก 
5. จัดท าข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
6. กลั่นกรองการขอไปประชุมอบรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาบุคคลของรพ. 
7. น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล(Individual development plan : IDP) 
8. ประเมินบรรยากาศการท างานปีละครั้ง ก่อนท าแผนประจ าปี 
9. สรุปข้อมูล ผลการท างานด้าน HRD ทั้งหมด ปัญหา โอกาสพัฒนา ประกอบการท าแผนประจ าปีปีต่อไป 
10. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  

 11. ส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ตามความเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพ 
                 เจ้าหน้าที่ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย  

12. ส่งเสริมอาชีวอนามัย เน้นเรื่องของคน และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  
 
8.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 

 1. นายกฤตพงษ ์ โรจนวิภาต  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) ประธาน 
 3. นางนิตยา  จันต๊ะโมกข์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 4. นางลิขิต  ขาววงค ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 5. นางวิลาวัลย์  ชูจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 6. นางสุพัฒน์  กันทะโฮ้ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 7. นางสมจิตร  วงศ์วิเศษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 8. นางสะอาด  นาคอ้าย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 9. นางสาวณัฎฐปภัส กุณพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 10. นางวิภาดา  อินทนนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 11. นางจุรีรัตน์  พิมสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 12. นายอัศวิน  เล่าลือ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ    อนุกรรมการ 

13. นางทัศนีย์  แก้วน่วม จพง.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน  อนุกรรมการ
 14. นางวิจิตรา  ทะจักร  จพง.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน  อนุกรรมการ 
 15. นางปยุดา  ฝายนันไชย พนักงานการเงินและบัญชี   อนุกรรมการ 

16. นางสาวชุติกร กองวิเชียร เภสัชกรปฏิบัติการ         อนุกรรมการ 
 17. นายช านาญ  พิเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    เลขานุการ 

18. นายเทียนไชย รินฤทธิ์     นักกายภาพบ าบัดช านาญการ            ผู้ช่วยเลขานุการ1 
19. นางสาวจิราพร มงคลประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          ผู้ช่วยเลขานุการ2 

บทบาทหน้าที ่
 1. รับนโยบายจากทีมบริหารทรัพยากรบุคคล(HRD) ด้านการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ 

  2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ครอบคลุมถึงการตรวจ 
      สุขภาพเจ้าหน้าที่ตามความเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย ให้ได้รับ 
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      การดูแลตามเหมาะสม 
  3. มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพส่งมอบข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 
      แก่ทีม HRD 
 
 8.2 คณะอนุกรรมการสร้างสุขบุคลากร 
  1. นางประภาพร    ค าหว่าง   ทันตแพทย์ช านาญการ      ประธาน 
  2. นางสาวภาณินี ปัญญะการ นายแพทย์ปฏิบัติการ  รองประธาน 
  3. นายช านาญ  พิเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อนุกรรมการ 
  4. นายเทียนไชย  รินฤทธิ์  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ อนุกรรมการ 
  5. นางอนงค ์  พูใบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อนุกรรมการ 
  6. นางลิขิต  ขาววงค ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อนุกรรมการ 
  7. นางสาวอัจฉรา ไชยธรรม เภสัชกรปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
  8. นางสาวภัทราพรรณ รามศิร ิ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
  9. นางกฤษณา  บุณโยประการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที ่
  1. รับนโยบายจากกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการสร้างความสุขในบุคลากรโรงพยาบาลเวียงสา 
  2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสุขในการท างาน ความผูกพัน และพึงพอใจของบุคลากร 
  3. กระตุ้นบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างาน  สังเกต รับรู้และให้ค าปรึกษาและร่วมหาแนว 
      ทางแก้ไขร่วมกันในทีมเมื่อบุคลากรพบปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างาน 
  4. สรุปและประเมินผลความสุขในการท างาน ความผูกพันและพึงพอใจของบุคลากรปีละ 1-2 ครั้ง 
 
9. คณะกรรมการสารสนเทศและเทคโนโลยี (Management of Information, Information Technology  :  IM) 

1. นางวริยา  เสนาะเสียง ทันตแพทย์ช านาญการ        ประธาน 
2. นายสิริพงษ์  จงรักษ ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ            รองประธาน 
3. นางเวณิกา  โนทา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
4. นางอรพรรณ   สุสละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
5. นางสาวสุธาร์สินี ศิริมาตย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
6. นางเจตนา  เทียนเสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ 
7. นางพรรษา  นันทะน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ  
8. นางวรรณนิดา  เจริญชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                      กรรมการ 
9. นางสุภาณี    ทะนันชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                      กรรมการ  
10. นางกฤษณา  บุณโยประการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
11. นายทวัชชัย  ใจจะด ี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
12. นางกมลทิพย ์ ใกล้ชิด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
13. นายสุเชษฐ์  ณ ฝั้น  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ       กรรมการ 
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๑4. นายเทียนไชย รินฤทธิ์  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ      กรรมการ 
15. นายอุเทน  ใจจะด ี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      กรรมการ 
16. นายอัศวิน  เล่าลือ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ      กรรมการ 
17. นางสาววรรณิภา สีรัง        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      กรรมการ 
18. นางณรัตน์นันท์   เขตต์สันเทียะ เภสัชกรปฏิบัติการ       กรรมการ 
19. นายพงศ์ธร  ปริกเพชร  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์          กรรมการ 
20. นายอาทิตย์  ดีนาน  เจ้าพนักงานโสต             กรรมการ 
21. นางสาวปราณีย์ แก้วทิศ  เจ้าพนักงานเวชสถิติ    กรรมการ 
22. นายเจษฎากร แก้วมา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข       กรรมการ  
23. นางสาวชุติพา    ปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      กรรมการ 
24. นางสาววรารัตน์  สีสนิท  นักแพทย์แผนไทย       กรรมการ 
25. นางสาวจริยา  ค ามุง  นักวิชาการเงินและบัญชี         กรรมการ 
26. นางสาวพิธพร  อุ่นเรือน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        เลขานุการ 
27. นายศุภกร  ธีระไพรพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
๑. บริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศที่มีคุณภาพ (ปลอดภัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา) เอ้ือต่อการ 
    ท างานทั้งด้านบริการ   บริหาร   วิชาการ   และพัฒนาคุณภาพ 
๒. วางระบบ นโยบาย วิธีปฏิบัติ  ด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยี ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที ่
    เกี่ยวข้อง สื่อให้ทุกฝ่ายน าสู่ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. วางแผนการจัดการความรู้ขององค์กรเพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน  
๔. บริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์(Hardware, Software) และเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคน 
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  

 
9.1  คณะอนุกรรมการบริหารเวชระเบียน (Management Record Audit  :  MRA) 

  1. นายสิริพงษ์       จงรักษ ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ   ประธาน 
  2. นางสาวภาณินี     ปัญญะการ นายแพทย์ปฏิบัติการ          รองประธาน 
  3. นางจันทร์ฉาย       พิมพบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
  4. นางวรรณนิดา   เจริญชัย    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ  
  5. นางสาวสุธาร์สินี   ศิริมาตย ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ  
  6. นางสาวพิธพร       อุ่นเรือน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
  7. นางเจตนา       เทยีนเสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ  
  8. นายช านาญ       พิเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
  9. นางพรรษา       นันทะน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    อนุกรรมการ 
  10. นางสาววรรณิภา   สีรัง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    เลขานุการ 
  11. นางสาวปราณีย์ แก้วทิศ  เจ้าพนักงานเวชสถิติ   ผู้ช่วยเลขานุการ   
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 บทบาทหน้าที่  
     ๑. บริหาร และประสานบริการ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบเวชระเบียนและเวชระเบียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
     ๒. จัดระบบการเข้าถึงเวชระเบียน   และการเก็บความลับเวชระเบียนที่เหมาะสม   เป็นไปตามสิทธิผู้ป่วย    
         แต่ละกลุ่มแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 

          ๓. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเวชระเบียน  รวมทั้งการให้รหัสโรคและหัตถการต่างๆ เสนอแนะ 
              โอกาสพัฒนาต่อผู้เกี่ยวข้อง   เพื่อการพัฒนาความสมบูรณ์  ถูกต้องของเวชระเบียนอย่างต่อเนื่อง 
 
9.2 คณะอนุกรรมการวิชาการโรงพยาบาล (Academic Support Committee) 
 ๑. นางประภาพร    ค าหว่าง   ทันตแพทย์ช านาญการ   ประธาน 
 ๒. นางเวณิกา  โนทา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
 ๓. นางสาวจิราพร มงคลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 ๔. นางสาวพิธพร  อุ่นเรือน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 5. นางพรรษา  นันทะน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 6. นางกฤษณา  บุณโยประการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 7. นางวรารัตน์  กาโน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 8. นางธัญญชนก  แสงแกว้สันติสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
 9. นายอัศวิน  เล่าลือ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
 10. นางณรัตน์นันท์   เขตต์สันเทียะ เภสัชกรปฏิบัติการ   อนุกรรมการ 
 11. นางอนงค ์  พูใบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   เลขานุการ 
บทบาทหน้าที ่
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่องในการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดใน 
     บุคลากรโรงพยาบาลทุกหน่วยงาน เช่นจัดให้มีเวที KM ทุกเดือน  เวทีน าเสนอผลงานวิชาการประจ าปี   
 2. กระตุ้นให้หน่วยงาน หรือบุคคล มีผลงานวิชาการ งานวิจัย, R2R, ผลการพัฒนางาน(CQI), นวัตกรรม 
     อย่างต่อเนื่องทุกปี  และส่งเสริมสนับสนุนให้น าผลงานที่รับการคัดเลือกเข้าสู่เวทีระดับสูงต่อไป    
 3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวิชาการและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและ 
     ต่อเนื่อง   

 

10. คณะกรรมการองค์กรพยาบาล (Nursing Organization  :  NSO) 
 1. นางกัลทลี  ไชยศิลป์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประธาน 
  2. นางเวณิกา  โนทา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นางอรพรรณ  สุสละ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 4. นางจันทร์ฉาย  พิมพบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 5. นางพูนสุข  จรัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

6. นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
7. นางนงคราญ  สุขสันต์ศิริกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

 8. นางสุจินดา  สุภาพ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
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 9. นายช านาญ  พิเคราะห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
10. นางกฤษณา    บุณโยประการ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  เลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
1. จัดท าธรรมนูญองค์กรพยาบาล ทิศทางการบริการพยาบาล เพ่ือให้เกิดการบริการทางการพยาบาลที่ดี เป็นไป 
    ตามมาตรฐาน จริยธรรมแห่งวิชาชีพ   และดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
2. ใหค้วามเห็นชอบ ก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพยาบาล และงานบริหาร 
    บุคลากรทางการพยาบาล 
3. ดูแล ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล ให้อยู่บน 
    พ้ืนฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย 
4. ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม และความสามารถใน 
    การปฏิบัติงาน 

 5. ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการพยาบาลด้านบริหาร บริการ วิชาการ ให้สอดคล้อง 
               เหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและภาระงานในทีมการพยาบาล 
 6. ก าหนดหลักการวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะในการดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้มารับ 
               บริการทั้งในรพ.และในชุมชน 
 7. พิจารณาความดีความชอบ และการคัดเลือกบุคคลขึ้นสู่ต าแหน่งในระดับสูงขึ้นของบุคลากรทางการพยาบาล 

8. เป็นพี่เลี้ยง และท่ีปรึกษาให้กับทีมพยาบาลในรพ.สต.ด้านมาตรฐานการพยาบาล การประเมินผลงานทาง 
    วิชาการ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
  

11. กรรมการองค์กรแพทย์ (Medical Staff  :  MED) 
 1. นางสาววิมลรัตน์ ทนันไชย นายแพทย์ช านาญการ(กุมารเวชกรรม)  ประธาน 
 2. นายกฤตพงษ ์ โรจนวิภาต  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)  กรรมการ 
 3. นางจุฬาลักษณ ์ โรจนวิภาต นายแพทย์ช านาญการ(เวชศาสตร์ครอบครัว) กรรมการ 
 4. นายจักรพันธ์  ยรรยงเมธ นายแพทย์ช านาญการ(ด้านอายุรกรรม)  กรรมการ 
 5. นางสาวสุดาปรีย์ สรสุชาติ  นายแพทย์ช านาญการ(ด้านวิสัญญี)   กรรมการ 

6. นางนันทิกา     พริบไหว  นายแพทย์ปฏิบัติการ        กรรมการ 
7. นายสิริพงษ์  จงรักษ ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ    กรรมการ 
8. นางสาวปิยะนาฏ จงรักษ ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ    กรรมการ 
9. นางสาวภาณินี ปัญญะการ นายแพทย์ปฏิบัติการ    กรรมการ 

 10. นางสาวอัญชัญ เอกอนันต์กุล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ
 11. นางวริยา  เสนาะเสียง ทันตแพทย์ช านาญการ    กรรมการ 

12. นางประภาพร ค าหว่าง  ทันตแพทย์ช านาญการ    กรรมการ 
13. นายธีรวัฒน์  กันทะวงศ ์ ทันตแพทย์ช านาญการ    กรรมการ 
14. นางสาวนภัสภร บวรภัทร ทันตแพทยช์ านาญการ    กรรมการ 
15. นายนฤสรณ์  อิงคโชติวณิช นายแพทย์ปฏิบัติการ       เลขานุการ 

 



19/เรื่องแต่งต้ังคณะท างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2562 

บทบาทหน้าที่ 
1. จัดท าธรรมนูญองค์กรแพทย์  และข้อตกลงที่เก่ียวข้องทั้งในกลุ่มแพทย์และทันตแพทย์ เพ่ือให้เกิดการบริการ 
    ทางการแพทย์ที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมให้แพทย์เป็นผู้น าทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มส าคัญ ของโรงพยาบาล และประสานงาน ร่วมเป็นทีม 
    ในกรรมการที่ส าคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ กรรมการทีมน า IC  HRD  PTC  PCT และCLT 
3. ก าหนดคุณสมบัติ และทักษะของแพทย์ที่จ าเป็นในบริบทของโรงพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
    และ Service plan ออกแบบวิธีประเมินที่เหมาะสม และส่งเสริมให้แพทย์ได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่ 
    สอดคล้องต่อเนื่อง  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  8  ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป 

 
 

 
       (นายกฤตพงษ์   โรจนวิภาต) 

      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงสา 


