
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงพยำบำลเวียงสำ 

ที่          /๒๕63 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทีมน ำพัฒนำคุณภำพและคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพเฉพำะด้ำน 

………………………………………………………………………………… 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพของโรงพยำบำลเวียงสำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ

เอื้อต่อกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพตำมพันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงพยำบำล  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรทีมน ำพัฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำล  คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรทีมน ำเฉพำะด้ำนต่ำงๆ  โดยขอยกเลิกค ำสั่งโรงพยำบำลเวียงสำที่ 41/2560 และ
ให้ยึดถือตำมค ำสั่งฉบับน้ีเป็นหลักในกำรด ำเนินงำนต่อไป  

1. คณะกรรมการทีมน าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
(Quality Lead team) 

1)  นำยกฤตพงษ์    โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ(ด้ำนเวชกรรม) ประธำนกรรมกำร 
2)  นำงสำวอัญชัญ เอกอนันต์กุล ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3)  นำงวิมลรัตน์ ทนันไชย นำยแพทย์ช ำนำญกำร(กุมำรเวชกรรม) กรรมกำร 
4)  นำงจุฬำลักษณ์ โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชศำสตร์ครอบครัว) กรรมกำร 
5)  นำยจักรพันธ์ ยรรยงเมธ นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชกรรมอำยุรกรรม) กรรมกำร 
6)  นำงกัลทลี ไชยศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7)  นำงเวณิกำ โนทำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
8)  นำงวริยำ เสนำะเสียง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
9)  นำงประภำพร    ค ำหว่ำง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
10)  นำยธีรวัฒน์ กันทะวงศ ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
11)  นำยวิทยำ   ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญงำน กรรมกำร 
12)  นำยอุเทน ใจจะดี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
13)  นำยอัศวิน เล่ำลือ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
14)  นำยสุเชษฐ ์ ณ ฝั้น นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
15)  นำยเทียนไชย รินฤทธ์ิ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร กรรมกำร 
16)  นำงกำญจนำ บุญชูชีพ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
17)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
18)  นำยช ำนำญ พิเครำะห์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
19)  นำงจำรุ     ชนะภัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
20)  นำงสำวสยุมพร สมประสิทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
21)  นำงนงครำญ สุขสันต์ศิริกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
22)  นำงจันทร์ฉำย พิมพบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
23)  นำงพูนสุข จรัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
24)  นำงสุจินดำ สุภำพ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
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25)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
26)  นำงสำวพิธพร อุ่นเรือน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
27)  นำงลิขิต ขำววงค ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
28)  นำงกฤษณำ    บุณโยประกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
๑.  จัดท ำพันธกิจ  วิสัยทัศน์ในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 1 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน  รวมทั้งสอดคล้องกับอ ำเภอเวียงสำ 
๒.  ก ำกับติดตำมแผนพัฒนำ แผนยุทธศำสตร์  และแผนปฏิบัติกำรระยะสั้น  ระยะยำวของโรงพยำบำล 
๓.  ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทีมน ำโรงพยำบำลทุกเดือน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง  
๔.  ประเมินผลประสิทธิภำพของแผนยุทธศำสตร์  ระบบงำนส ำคัญ  และกระบวนกำรส ำคัญของโรงพยำบำล   
๕.  ก ำหนดและก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  และก ำกับให้เกิดระบบที่เป็นไปตำม

มำตรฐำนวิชำชีพ และมีจริยธรรม  
๖.  เป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำแก่ทีมน ำเฉพำะด้ำนทุกทีมและทุกหน่วยงำน 

 

2. คณะกรรมการศูนย์คุณภาพ  
(Facilitator: FA) 

1)  นำงวริยำ เสนำะเสียง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 

2)  นำงสำววรำพร พิมสำร เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
3)  นำยเทียนไชย รินฤทธ์ิ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร กรรมกำร 

4)  นำยช ำนำญ พิเครำะห์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

5)  นำงจำรุ     ชนะภัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

6)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

7)  นำงสำวพิธพร อุ่นเรือน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

8)  นำงลิขิต ขำววงค ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
9)  นำงสำววรรณนิภำ สีรัง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำร 
10)  นำงกฤษณำ    บุณโยประกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
๑.  สนับสนุนและประสำนงำนพัฒนำคุณภำพของทุกหน่วยงำนในโรงพยำบำลให้เกิดประสิทธิภำพและเชื่อมโยงกัน 
๒.  ร่วมวิเครำะห์องค์กรในภำพรวม  เพื่อทบทวนและจัดท ำHospital profile   
๓.  กระตุ้น ติดตำม เป็นพี่เลี้ยง พัฒนำกระบวนกำรคุณภำพทุกหน่วยงำน เช่ือมโยงกับทีมน ำพัฒนำคุณภำพเฉพำะ

ด้ำนทุกทีม 
๔.  สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรทีมน ำและกรรมกำรบริหำรรพ. 
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3. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
(Healing Environment and Occupational Health : ENV) 

1)  นำยธีรวัฒน์ กันทะวงศ ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 

2)  นำยวิทยำ   ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญงำน รองประธำนกรรมกำร 

3)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

4)  นำงจันทร์ฉำย พิมพบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

5)  นำงพูนสุข จรัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

6)  นำงนงครำญ   สุขสันต์ศิริกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7)  นำงสำวสยุมพร สมประสิทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

8)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

9)  นำงเนืองนิตย์ สมปำนวัง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

10)  นำงสำวลลิดำ ค ำช่ืน เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

11)  นำยเทียนไชย รินฤทธ์ิ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร กรรมกำร 

12)  นำยธนัฏชนก น้อยใหญ่ เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญงำน กรรมกำร 
13)  นำยเจษฎำกร แก้วมำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข กรรมกำร 
14)  นำงสำวชุติพำ ปัญญำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรรมกำร 
15)  นำงสำวพิชญวดี สุภำพ นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรรมกำร 
16)  นำยนพรัตน์ เฟื่องฟ ู นำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน กรรมกำร 
17)  นำงจำรุ     ชนะภัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
บริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภยั ประกอบด้วย  ด้ำนโครงสร้ำงสิ่งแวดล้อมกำยภำพ  ภูมิสถำปัตย์ กำร

ป้องกันอัคคีภัย  ด้ำนสำธำรณูปโภคและสุขำภิบำลอำหำร  ด้ำนกำรก ำจัดของเสีย มูลฝอย มลภำวะ เหตุร ำคำญและสัตว์น ำโรค 
ด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและกำรด ำเนินงำน 5ส.  และด้ำนกำรจัดกำรเครื่องมือ  โดยมีหน้ำที่ 

1.  ถ่ำยทอดนโยบำยจำกผู้อ ำนวยกำรและกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลสู่ผู้ปฏิบัติ ตำมหลักวิชำกำร 
2.  ประชุมทบทวนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หำแนวทำงแก้ไขปัญหำเป็นประจ ำทุกเดือน 
3.  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และกำรพัฒนำร่วมกันของคณะอนุกรรมกำรทั้ง 7 คณะ ในที่ประชุม ENV 

ประจ ำเดือน 
4.  ประสำนงำนกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรพัฒนำระบบ 
5.  ส ำรวจสิ่งแวดล้อมภำยในโรงพยำบำลเป็นประจ ำทุกเดือน 
6.  จัดท ำแผนงำนโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำระบบสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 
7.  บันทึกข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล ศึกษำ  พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนสู่งำนวิชำกำรและงำนวิจัย 
8.  เสนอควำมก้ำวหน้ำและสถำนกำรณ์แก่กรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน 
และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรจึงมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย  

โดยแยกตำมโครงสร้ำงระบบสิ่งแวดล้อม  ดังนี ้
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3.1 คณะอนุกรรมการ ENV.1  ด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมกายภาพ  

1)  นำยวิทยำ   ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญงำน ประธำนอนกุรรมกำร 

2)  นำงสำวสยุมพร สมประสิทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

3)  นำงจำรุ     ชนะภัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำยพงษ์นิวัฒน ์ ค ำลือ พนักงำนยำนยนต ์ อนุกรรมกำร 

5)  นำยเจษฎำกร แก้วมำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข อนุกรรมกำร 

6)  นำยนพรัตน์ เฟื่องฟ ู นำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน อนุกรรมกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  จัดระบบกำรขนย้ำยผู้ป่วยและอุปกรณ์ภำยในอำคำร ป้ำย และสัญลักษณ์กำรสื่อสำรเพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว  

และปลอดภัยแก่ผู้รับบริกำรทั้งผู้ที่ร่ำงกำยปกติและพิกำร 
2.  จัดสนำม  สวนหย่อม และบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงำม 
3.  จัดระบบจรำจรภำยในโรงพยำบำล มีสถำนท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก ปลอดภัย 
4.  กำรเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหว เพลิงไหม้ โดยให้มีกำรซ้อมแผนอัคคีภัยประจ ำทุกปี 
5.  จัดให้มีกำรตรวจสอบโครงสร้ำงสิ่งแวดล้อมภำยในโรงพยำบำลโดยทีมผู้เช่ียวชำญเป็นประจ ำทุกป ี
6.  บริหำรจัดกำรอำคำรพักศพให้มีควำมเป็นระเบียบสะอำดปลอดภัยเหมำะสมกับกำรเป็นสถำนท่ีรับรอง  

ครั้งสุดท้ำยแก่ผู้เสียชีวิตและญำติ สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
7.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำในท่ีประชุม ENV ต่อเนื่อง 
 

3.2 คณะอนุกรรมการ ENV.2  ด้านสาธารณูปโภคและสขุาภิบาลอาหาร  

1)  นำยวิทยำ   ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญงำน ประธำนอนกุรรมกำร 

2)  นำงกำญจนำ บุญชูชีพ เภสัชกรช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

3)  นำงเนืองนิตย์ สมปำนวัง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำยเจษฎำกร แก้วมำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข อนุกรรมกำร 

5)  นำยนพรัตน์ เฟื่องฟ ู นำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน อนุกรรมกำร 

6)  นำยพชตะ     พลวัฒนภรณ์ เจ้ำพนักงำนพัสด ุ อนุกรรมกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  กำรจัดกำรระบบประปำ ให้มีน้ ำดื่ม น้ ำใช้ที่เพียงพอ สะอำด ปลอดภัย 
2.  กำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำ และระบบไฟฟ้ำส ำรองที่เหมำะสม 
3.  กำรจัดกำรเรื่องมำตรฐำนงำนโภชนำกำร ร้ำนค้ำที่มีกำรจ ำหน่ำยอำหำร ให้เพียงพอ เหมำะสม สะอำด ปลอดภัย 
4.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำในท่ีประชุม ENV ต่อเนื่อง 

3.3 คณะอนุกรรมการ ENV.3  ด้านการก าจัดของเสีย มูลฝอย มลภาวะ เหตุร าคาญ และสัตว์น าโรค 
1)  นำงสำวชุติพำ ปัญญำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรรมกำร 
2)  นำงวชิรำภรณ์   ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

3)  นำยเจษฎำกร แก้วมำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข อนุกรรมกำร 

4)  นำยธีรพงศ์ คันธใส ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป อนุกรรมกำร 

5)  นำยพิเชษฐ์     แก้วใหม ่ พนักงำนผ่ำและรักษำศพ อนุกรรมกำร 
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บทบำทหน้ำท่ี 
1.  กำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
2.  กำรจัดกำรห้องน้ ำห้องส้วม ให้สะอำด ปลอดภัย เพียงพอ 
3.  กำรจัดกำรขนย้ำยและก ำจัดมูลฝอยทุกประเภท 
4.  จัดกำรไม่ให้มีสัตว์หรือแมลงน ำโรค เช่น สุนัข แมว แมลงสำบ แมลงวัน และยุง ภำยในโรงพยำบำล 
5.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำในท่ีประชุม ENV ต่อเนื่อง 
 

3.4 คณะอนุกรรมการ ENV.4  ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

1)  นำงจำรุ     ชนะภัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ประธำนอนุกรรมกำร 

2)  นำงจิรำภรณ์   มงคลประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

3)  นำยเทียนไชย รินฤทธ์ิ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำยเจษฎำกร แก้วมำ เจ้ำพนกังำนสำธำรณสุข อนุกรรมกำร 

5)  นำงสำวพิชญวดี สุภำพ นักวิชำกำรสำธำรณสุข อนุกรรมกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  ตรวจสุขภำพบุคลำกรตำมควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนตำมหลักกำรยศำสตร์ 
2.  ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมหลักอำชีวเวชศำสตร์ 
3.  ด ำเนินงำน 5 ส. และกิจกรรม Big Cleaning เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
4.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำในท่ีประชุม ENV ต่อเนื่อง 
 

3.5 กรรมการ ENV.5  ด้านการจัดการเครื่องมือ (ทางการแพทย์) 

1)  นำยวิทยำ   ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญงำน ประธำนอนกุรรมกำร 

2)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

3)  นำงฐิติรัตน์ รัตน์วรวงค์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำงกัลยำ พันธุ์แก้ว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

5)  นำงสำวพิธพร อุ่นเรือน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

6)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

7)  นำงเนืองนิตย์ สมปำนวัง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

8)  นำงกิ่งกำญจน์ เพียรไพรงำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

9)  นำยอัศวิน เล่ำลือ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

10)  นำงกัลยำ ยำน้อย เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน อนุกรรมกำร 

11)  นำยวทัญญู พิเครำะห์ ผู้ช่วยพยำบำล อนุกรรมกำร 

12)  นำยพชตะ     พลวัฒนภรณ์ เจ้ำพนักงำนพัสด ุ อนุกรรมกำร 

13)  นำยสมพงษ ์ ค ำศิลำ เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนุกรรมกำร 

14)  นำยเกรียงไกร มำนะกิจ ลูกมือช่ำง อนุกรรมกำร 

15)  นำยนพรัตน์ เฟื่องฟ ู นำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
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บทบำทหน้ำท่ี 
1.  บริหำรจัดกำรตำมระบบตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดหำ  บ ำรุงรักษำ  และกำรส ำรองเครื่องมือให้มีพร้อมใช้งำน 
2.  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรสอบเทียบเครื่องมือประจ ำทุกปี   
3.  บริหำรจัดกำรเรื่องศูนย์เครื่องมือในโรงพยำบำลตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 
4.  มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบด้ำนเครื่องมือแพทย์จ ำแนกตำมประเภทควำมเสี่ยงสูง  ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

และเครื่องมือแพทย์จ ำเป็นท่ัวไปให้สำมำรถพร้อมใช้ 
5.  ออกแบบระบบตรวจสอบควำมพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ทุกหน่วยงำน และควบคุม ก ำกับ ติดตำมทุก 1 เดือน 
6.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำในท่ีประชุม ENV ต่อเนื่อง 
 

3.6  คณะท างาน ENV.6  ด้านเครื่องมือและระบบการสื่อสาร 

1)  นำงนงครำญ   สุขสันต์ศิริกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ประธำนอนกุรรมกำร 

2)  นำงสำวณัฐปภัส กุณพันธ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

3)  นำงกิ่งกำญจน์ เพียรไพรงำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำยศุภกร ธีระไพรพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ อนุกรรมกำร 

5)  นำยอำทิตย์ ดีนำน พนักงำนโสต อนุกรรมกำร 

6)  นำยนพรัตน์ เฟื่องฟ ู นำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน อนุกรรมกำร 

7)  นำยเกรียงไกร มำนะกิจ ลูกมือช่ำง อนุกรรมกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  จัดท ำแผนควำมพร้อมใช้งำนของเครื่องมือสื่อสำร และกำรบ ำรุงรักษำ   
2.  สำมำรถมีพร้อมใช้สนับสนุนทีมต่ำงๆได้ทันเวลำทั้งเวลำปกติ  และเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
3.  บริหำรจัดกำรระบบกำรสื่อสำรในโรงพยำบำลให้มีทั่วถึง  เช่นระบบเสียงตำมสำยในโรงพยำบำล  กล้องวงจรปิด  
4.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำในท่ีประชุม ENV ต่อเนื่อง 

 
3.7  คณะท างาน ENV.7  ด้าน 5 ส. 

1)  นำยโสภณ  สุพรรณบัฏ เภสัชกรช ำนำญกำร ประธำนอนกุรรมกำร 

2)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

3)  นำงพูนสุข จรัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำงอุไรวรรณ กำบค ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

5)  นำยธนัฏชนก น้อยใหญ่ เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญงำน อนุกรรมกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  ถ่ำยทอดนโยบำยจำกผู้อ ำนวยกำรและกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลสู่ผู้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน 5 ส.   
2.  บริหำรจัดกำรด้ำนควำมสะอำดเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในสถำนท่ีท ำงำน 
3.  ประชุมทบทวนวิเครำะห์ปัญหำ หำแนวทำงแก้ไขปัญหำและพัฒนำงำน 5 ส.  
4.  ประสำนงำนกบัทุกหน่วยงำนในโรงพยำบำลเพื่อกำรพัฒนำ 5 ส. 
5.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ 5 ส. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประเมินตำมมำตรฐำน 
6.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำในท่ีประชุม ENV ต่อเนื่อง 



7/เรื่องแต่งต้ังคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล / 2563 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
(Risk Management: RM) 

1)  นำยกฤตพงษ์    โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ(ด้ำนเวชกรรม) ประธำนกรรมกำร 
2)  นำงสำวอัญชัญ เอกอนันต์กุล ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3)  นำยวิทยำ   ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญงำน กรรมกำร 

4)  นำงสำวเวณิกำ โนทำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5)  นำยอุเทน ใจจะดี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 

6)  นำยสุเชษฐ ์ ณ ฝั้น นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

7)  นำยเทียนไชย รินฤทธ์ิ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร กรรมกำร 

8)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

9)  นำยช ำนำญ พิเครำะห์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

10)  นำงกัลยำ    พันธุ์แก้ว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

11)  นำงสำวณัฐปภัส กุณพันธ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

12)  นำงวัชรียำ ชูเถื่อน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

13)  นำงสุภำณี ทะนันไชย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

14)  นำงสุพัฒน ์ กันทะโฮ้ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

15)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

16)  นำงเนืองนิตย์ สมปำนวัง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

17)  นำงเยำวลักษณ์ ดิลกธนำนันท ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน กรรมกำร 

18)  นำงสำวกัลยำณี ผลภำษี นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

19)  นำงสุมำลี อนุรุด เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร กรรมกำร 

20)  นำยนพรัตน์ เฟื่องฟ ู นำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน กรรมกำร 

21)  นำยศุภกร ธีระไพรพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ กรรมกำร 

22)  นำงสำววรำรัตน์ สสีนิท นักกำรแพทย์แผนไทย กรรมกำร 

23)  นำยพงษ์นิวัฒน ์ ค ำลือ พนักงำนขับรถยนต ์ กรรมกำร 

24)  นำงกฤษณำ    บุณโยประกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
25)  นำงสำววรำพร พิมสำร เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  บริหำรจัดกำร พัฒนำ ออกแบบระบบควำมเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนกำรค้นหำ กำรประเมิน-วิเครำะห์ควำมเสี่ยง  กำร

ควบคุมก ำกับติดตำมควำมเสี่ยง  และกำรประเมินผล ครอบคลุมควำมเสี่ยงทุกประเภทให้เหมำะสมกับบริบทของ
โรงพยำบำล โดยใช้เครื่องมือหลำกหลำย มีกำรใช้ Risk Profile และ Risk Register ในกำร monitor ควำมเสี่ยง
ส ำคัญขององค์กร 

2.  จัดท ำนโยบำย แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและข้อร้องเรียนในโรงพยำบำล และสื่อสำรให้ทุกฝ่ำยที่ 
เกี่ยวข้องทรำบ 

3.  มีกำรควบคุมก ำกับติดตำมควำมเสี่ยงใน Risk Profile ในโปรแกรมกำรรำยงำนควำมเสี่ยง HosXp มีกำรติดตำม
กำรขึ้นทะเบียนควำมเสี่ยง Risk Register เพื่อ monitor ควำมเสี่ยงส ำคัญขององค์กรทุก 1 เดือน 

4.  เชื่อมประสำนให้หน่วยงำน และทีมน ำเฉพำะด้ำนด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 
5.  กระตุ้น สร้ำงควำมตื่นตัว  เจตคติที่ดีท่ัวท้ังองค์กรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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6.  จัดท ำบัญชีควำมเสี่ยงส ำคัญระดับโรงพยำบำล(Risk Register) ควำมเสี่ยงส ำคัญระดับหน่วยงำน(Risk profile)  
7.  ก ำหนดให้ทีมน ำ และทีมน ำเฉพำะด้ำนทุกทีมมีกำรขึ้นทะเบียน Risk Register เพื่อควบคุมก ำกับติดตำมควำม

เสี่ยงทำงคลินิกระดับ E-I และควำมเสี่ยงท่ัวไป(Non clinic) ระดับ 2 -3  
8.  รำยงำนผลกำรพัฒนำงำนจำกควำมเสี่ยงส ำคัญที่ขึ้นทะเบียนในที่ประชุม RM ประจ ำเดือน และแจ้งประสำนผ่ำน

กำรประชุมกรรมกำรทีมน ำพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล หรือกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลตำมวำระทุกเดือน 
9.  ร่วมกับทีมน ำในกำรน ำข้อมูลควำมเสี่ยงทำงคลินิกของโรงพยำบำล เพื่อก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยใน 

โรงพยำบำลในแต่ละปี (Patient Safety Goals) 
10.  สรุป วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในภำพรวม  แจ้งคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล และทีมน ำทรำบ 

 
4.1 คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ย  

1)  นำยกฤตพงษ์    โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ(ด้ำนเวชกรรม) ประธำนอนุกรรมกำร 
2)  นำงกัลทลี ไชยศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 
3)  นำงสำวสยุมพร   สมประสิทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำงสำวณัฏฐปภัส กุณพันธุ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

5)  หัวหน้ำฝ่ำย/ หัวหน้ำงำนท่ีเกี่ยวข้องเหตุกำรณ์ อนุกรรมกำร 

6)  นำงกฤษณำ    บุณโยประกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ควำมคิดเห็นต่ำงๆจำกผู้รับบริกำร ผู้ให้บริกำร ตู้แสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงอินเตอร์เน็ต

ต่ำงๆ 
2.  สรุป รวบรวม คัดแยกตำมข้อ1 ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไข 
3.  จัดท ำแผนขั้นตอนด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง เผยแพร่ให้ทุกคนในรพ.ทรำบและน ำไปปฏิบัติในทิศทำง

เดียวกัน 
4.  ประสำนกำรด ำเนินกำร หรือก ำกับดูแล กำรจัดกำรควำมขัดแย้งเพื่อให้ได้ข้อยุติ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำร

ควำมขัดแย้ง และด ำเนินเรื่อง ม.41  ไประดับจังหวัดกรณีมีเรื่องรำวร้องทุกข์ 
5.  พัฒนำกระบวนกำร เครือข่ำย ตลอดจนให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งแก่บุคลำกรในรพ. 

 
 

5. คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก  
(Patient Care Team  :  PCT) 

1)  นำยจักรพันธ์ ยรรยงเมธ นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชกรรมอำยุรกรรม) ประธำนกรรมกำร 

2)  นำงสำวนภัสพร บวรภัทร ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

3)  นำงเวณิกำ โนทำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

4)  นำงวริยำ เสนำะเสียง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

5)  นำงประภำพร    ค ำหว่ำง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

6)  นำยธีรวัฒน์ กันทะวงศ ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

7)  นำยวิทยำ   ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญงำน กรรมกำร 

8)  นำยอุเทน ใจจะดี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุชช ำนำญงำน กรรมกำร 
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9)  นำงรุจิรำ ค ำลือ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

10)  นำยสุเชษฐ ์ ณ ฝั้น นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

11)  นำงสำวสุทธินี  ขันทะสอน นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร กรรมกำร 

12)  นำงสำวลลิดำ ค ำช่ืน เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

13)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

14)  นำยช ำนำญ พิเครำะห์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

15)  นำงจำรุ     ชนะภัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

16)  นำงสำวสยุมพร สมประสิทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

17)  นำงนงครำญ สุขสันต์ศิริกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

18)  นำงจันทร์ฉำย พิมพบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

19)  นำงพูนสุข จรัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

20)  นำงสุจินดำ สุภำพ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

21)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

22)  นำงจุรีรัตน์ พิมสำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

23)  นำงสำววรำรัตน์ สีสนิท แพทย์แผนไทย กรรมกำร 
24)  นำงลิขิต   ขำววงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
25)  นำงสำวพิธพร อุ่นเรือน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  ก ำหนดนโยบำยที่สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย 
2.  ก ำหนดกลุ่มโรคและประเด็นสุขภำพส ำคัญตำมบริบทของโรงพยำบำลเวียงสำทั้งในชุมชน (Community based) 

และในโรงพยำบำล (Hospital based) เพื่อพัฒนำสู่ระดับโรงพยำบำลขนำด F1  
3.  พัฒนำระบบกำรบริกำรตำม Service plan 6 สำขำหลัก(อำยุรกรรม  เวชศำสตร์ครอบครัว กุมำรเวชกรรม 

ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก และสูติกรรม) และให้สำมำรถรองรับกำรส่งต่อจำกโรงพยำบำลลูกข่ำยโซนใต้ได้ 
4.  พัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยทำงคลินิกร่วมกับระดับจังหวัดน่ำน เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอเวียงสำ และเครือข่ำยโซนใต้

จังหวัดน่ำน(โรงพยำบำลนำน้อย และโรงพยำบำลนำหมื่น) 
5.  บริหำรและประสำนงำนเพื่อให้เกิดกำรดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหวิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพด้วยหัวใจควำมเป็น

มนุษย์ (Humanized health care) 
6.  ส่งเสริม กระตุ้นให้มีกำรทบทวนทำงคลินิก เพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยและประชำชนรวมทั้งระบบที่

เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
7.  จัดท ำมำตรฐำน วิธีปฏิบัติ ในกำรดูแลผู้ป่วย ให้ครอบคลุมปัญหำที่ส ำคัญในรูปแบบต่ำงๆ เช่น Clinical policy, 

Care map, CPG,ฯลฯ ครอบคลุมในระดับโรงพยำบำลและเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอเวียงสำ 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรดูแลผู้ป่วยเฉพำะด้ำน  ตั้งแต่กำรออกแบบระบบกำรดูแลผู้ป่วย  

กำรทบทวนรำยกรณีที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดท ำแผนพัฒนำระบบ เข้ำร่วมพิจำรณำด ำเนินกำรร่วมกับทีมสหวิชำชีพ 
จึงมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสหวิชำชีพกำรดูแลผู้ป่วย โดยแยกตำม Service Plan 5 สำขำ  ดังนี ้
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5.1 คณะอนุกรรมการสหวิชาชพีการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม (PCT - ศัลย์ทั่วไป) 

1)  นำงสำวสุชำวดี เงินโน นำยแพทย์ช ำนำญกำร(ด้ำนศัลยกรรม) ประธำนอนุกรรมกำร 
2)  นำงนิตยำ   จันต๊ะโมกข ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

3)  นำงพัฃรินทร์  สำยสั้น  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำงสำวสยุมพร   สมประสิทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 
5)  นำงนงครำญ  บัติบัน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
5.2 คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (PCT - ศัลย์กระดูก) 

1)  นำยอุกกฤษฏ์  อุทัยเจริญพงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร(ออร์โธปิดิกส์) ประธำนอนุกรรมกำร 
2)  นำงกิจอนงค์ สุหนั่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 
3)  นำงลิขติ   ขำววงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำงสุพรรษำ  พิมสำร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

5)  นำงจำรุพรรณ์ บุญวิริยะศักดิ์         พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
5.3 คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกุมารเวช (PCT - เด็ก) 

1)  นำงสำววิมลรัตน์     ทะนันไชย นำยแพทย์ช ำนำญกำร(กุมำรเวชกรรม) ประธำนอนุกรรมกำร 
2)  นำงสำวอัจฉรำ  ไชยธรรม เภสัชกรช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 
3)  นำงสุธีรำ กุศล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำงสำวภัทรพรรณ     รำมศิร ิ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร อนุกรรมกำร 

5)  นำงธัญญชนก  แสงแก้วสันตสิุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

6)  นำยช ำนำญ  พิเครำะห ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร1 
7)  นำงสำวสุธำร์สินีช์   ศิริมำตย์       พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร2 

 
5.4 คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (PCT – palliative) 

1)  นำงจุฬำลักษณ์   โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชศำสตร์ครอบครัว) ประธำนอนุกรรมกำร 
2)  นำงจันทร์ฉำย   พิมพบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 
3)  นำงอนงค์    พูใบ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

4)  นำงสำววิไลวรรณ   บุญธรรม พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร อนุกรรมกำร 

5)  นำงวิลำวัลย์ ชูจันทร์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 

6)  นำงวรรณนิดำ เจริญชัย  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 
7)  นำงสำวกนกฉัตร   พันธุปำล เภสัชกรช ำนำญกำร อนุกรรมกำร 
8)  นำงสำวณัฐรุจำ  ยำวิละ นักกำยภำพบ ำบัด อนุกรรมกำร 
9)  นำงชไมพร ระวิโสด   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
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5.๕ คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม (PCT - med) 

1)  นำยจักรพันธ์ ยรรยงเมธ นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชกรรมอำยุรกรรม) ประธำนกรรมกำร 

2)  นำงกิ่งกำญจน์ เพียรไพรงำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

3)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

4)  นำงสำวพิธพร อุ่นเรือน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

5)  นำงสำววรำรัตน์ สีสนิท แพทย์แผนไทย กรรมกำร 
6)  นำงลิขิต   ขำววงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

6. คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑม์ิใช่ยา  
(Pharmaceutical & therapeutic committee :  PTC) 

1)  นำงจุฬำลักษณ์ โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชศำสตร์ครอบครัว) ประธำนกรรมกำร 
2)  นำงวิมลรัตน์ ทนันไชย นำยแพทย์ช ำนำญกำร(กุมำรเวชกรรม) กรรมกำร 
3)  นำงนงครำญ สุขสันต์ศิริกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

4)  นำงจันทร์ฉำย พิมพบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

5)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

6)  นำงดวงรัตน์ พญำพรหม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

7)  นำงสำวณัฐยำ ค ำบัว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

8)  นำงเตือนใจ ใจจะดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

9)  นำงสมจิตร วงศ์วิเศษ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

10)  นำงสุพรรษำ  พิมสำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

11)  นำงสำววรำรัตน์ สีสนิท นักกำรแพทย์แผนไทย กรรมกำร 
12)  นำงสำววรำพร พิมสำร เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

13)  นำงสำวลลิดำ ค ำช่ืน เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

14)  นำงณรัตน์นันท ์ เขตต์สันเที้ยะ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

15)  นำงสำวอัจฉรำ ไชยธรรม เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

16)  นำยโสภณ สุพรรณบัฎ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

17)  นำยศุภกร ธีระไพรพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ กรรมกำร 

18)  นำงกำญจนำ บุญชูชีพ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี  
1.  ก ำหนดนโยบำยด้ำนยำและกำรบริหำรเวชภัณฑ์ของโรงพยำบำล 
2.  พิจำรณำจัดท ำปรับปรุงเภสัชต ำรับตำมเหมำะสม และทบทวนกรอบบัญชีรำยกำรยำของรพ.อย่ำงต่อเนื่อง 
3.  พิจำรณำแผนกำรจัดหำยำและเวชภัณฑ์ของเครือข่ำยบริกำรอ ำเภอเวียงสำ เพื่อให้ได้ยำซึ่งมีคุณภำพ  รำคำเหมำะสม 
4.  ส่งเสริม ควบคุม ก ำกับ ให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม(Rational drug use) ในเครือข่ำยอ ำเภอเวียงสำ 
5.  ก ำหนดมำตรฐำนและแนวทำงในกำรประสำนงำน   รวมทั้งให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำภำยใน รพ. 

และสถำนบริกำรสำธำรณสุขระดับต่ำงๆ 
6.  วิเครำะห์  ทบทวนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำที่เกิดในรพ.และรพ.สต.  เพื่อน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนยำ 
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7. กรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Infection Prevention and Control : IPC) 

1)  นำงจุฬำลักษณ์ โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชศำสตร์ครอบครัว) ประธำนกรรมกำร 
2)  นำงสำวนภัสพร บวรภัทร ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
3)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

4)  นำงฐิติรัตน ์ รัตน์วรวงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

5)  นำงกิ่งกำญจน์ เพียรไพรงำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

6)  นำงดวงรัตน์ พญำพรหม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

7)  นำงสมจิตร วงศ์วิเศษ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

8)  นำงสะอำด  นำคอ้ำย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

9)  นำงจุรีรัตน์ พิมสำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
10)  นำงสำวอัจฉรำ ไชยธรรม เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

11)  นำงสำวรุจิรำ ค ำลือ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

12)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13)  นำงกัลยำ พันธุ์แก้ว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี  
1.  บริหำรและประสำนบริกำรระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลที่มีมำตรฐำน  เหมำะสมกับบริบท

ของโรงพยำบำล 
2.  จัดท ำแนวทำงด้ำนกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล ครอบคลุมองค์กรและกำรจัดกำรในเครือข่ำย

สุขภำพอ ำเภอเวียงสำ นโยบำยวิธีปฏิบัติในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเช้ือในโรงพยำบำล สื่อให้ทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องทรำบ   และสำมำรถปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันได้ 

3.  วำงระบบป้องกัน ควบคุม เฝ้ำระวังและแก้ไขกำรติดเช้ือในโรงพยำบำล  และสถำนบริกำรให้ครอบคลุมทั้งด้ำน 
ผู้ป่วย  เจ้ำหน้ำที่  และสิ่งแวดล้อม 

4.  ส่งเสริม ควบคุม ก ำกับ ให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม(Rational drug use) ในเครือข่ำยอ ำเภอเวียงสำ 
5.  ก ำหนดมำตรฐำนและแนวทำงในกำรประสำนงำน   รวมทั้งให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำภำยใน 

รพ. และสถำนบริกำรสำธำรณสุขระดับต่ำงๆ 
6.  นิเทศ  ติดตำม  ควบคุมก ำกับ  เฝ้ำระวัง  แก้ปัญหำ  ประเมินผล  กระบวนกำรและผลลัพธ์กำรป้องกัน และ

ควบคุมกำรติดเช้ือในโรงพยำบำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 
 

8. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Development  :  HRD) 

1)  นำยกฤตพงษ ์ โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ(ด้ำนเวชกรรม) ประธำนกรรมกำร 
2)  นำงสำวอัญชัญ เอกอนันต์กุล ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3)  นำงกัลทลี ไชยศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

4)  นำงเวณิกำ โนทำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

5)  นำยวิทยำ   ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญงำน กรรมกำร 
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6)  นำยอัศวิน เล่ำลือ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

7)  นำยสุเชษฐ ์ ณ ฝั้น นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

8)  นำยเทียนไชย รินฤทธ์ิ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร  กรรมกำร 

9)  นำงกำญจนำ บุญชูชีพ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

10)  นำงประภำพร    ค ำหว่ำง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี  
1.  บริหำรงำนเพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมพร้อมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ(ด้ำนร่ำงกำย   จิตใจ 

จริยธรรม องค์ควำมรู้) เพื่อให้เอื้อต่อกำรท ำงำนบรรลุตำมพันธกิจ  วิสัยทัศน์ แผนยุทธศำสตร์รพ. 
2.  บริหำรงำนเพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมพร้อมทั้งเชิงปริมำณ และคุณภำพ 
3.  จัดท ำธรรมนูญด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในโรงพยำบำลที่มีเนื้อหำครอบคลุม องค์กร กระบวนกำรหลัก  

นโยบำย วิธีปฏิบัติ ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทั้งระบบในโรงพยำบำล 
4.  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังโดยใช้กรอบภำระงำน(FTE) และสถำนะทำงกำรเงินของโรงพยำบำลเป็นข้อพิจำรณำหลัก 
5.  จัดท ำข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
6.  กลั่นกรองกำรขอไปประชุมอบรม ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำบุคคลของรพ. 
7.  น ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรไปจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล(Individual development plan : IDP) 
8.  ประเมินบรรยำกำศกำรท ำงำนปีละครั้ง ก่อนท ำแผนประจ ำปี 
9.  สรุปข้อมูล ผลกำรท ำงำนด้ำน HRD ทั้งหมด ปัญหำ โอกำสพัฒนำ ประกอบกำรท ำแผนประจ ำปีปีต่อไป 

10.  พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น 
11.  ส่งเสริมสุขภำพเจ้ำหน้ำที่ ครอบคลุมถึงกำรตรวจสุขภำพเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมเสี่ยง กำรส่ งเสริมสุขภำพเจ้ำหน้ำที่ 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย 
12.  ส่งเสริมอำชีวอนำมัย เน้นเรื่องของคน และสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 

 
8.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านสร้างสุขบุคลากร 

1)  นำงประภำพร    ค ำหว่ำง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
2)  นำยธันยวีร์ เรืองวุฒิปัญญำ นำยแพทยป์ฏิบัติกำร กรรมกำร 
3)  นำยช ำนำญ พิเครำะห์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

4)  นำงอนงค ์ พูใบ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

5)  นำงลิขิต   ขำววงค ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

6)  นำงกฤษณำ บุณโยประกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

7)  นำงสำวภัทรำพรรณ รำมศิริ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร กรรมกำร 

8)  นำยเทียนไชย รินฤทธ์ิ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร  กรรมกำร 

9)  นำงสำวอัจฉรำ ไชยธรรม เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  รับนโยบำยจำกทีมบรหิำรทรัพยำกรบุคคล(HRD) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสุขในบุคลำกรโรงพยำบำลเวียงสำ 
2.  จัดท ำแผนพฒันำบุคลำกรด้ำนสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน ควำมผูกพัน  และควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
3.  กระตุ้นให้บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน สังเกต รับรู้ ให้ค ำปรึกษำแก่บุคลำกรที่ต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
4.  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังโดยใช้กรอบภำระงำน(FTE) และสถำนะทำงกำรเงินของโรงพยำบำลเป็นข้อพิจำรณำหลัก 
5.  สรุปและประเมินผลควำมสุขในกำรท ำงำน ควำมผูกพัน และพึงพอใจของบุคลำกรปลีะ 2 ครั้ง 
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8.2 คณะอนุกรรมการวิชาการโรงพยาบาล (Academic Support Committee) 

1)  นำงประภำพร    ค ำหว่ำง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
2)  นำงเวณิกำ โนทำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3)  นำงสำวจิรำพร มงคลประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

4)  นำงพรรษำ นันทะน้อย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 

5)  นำงธัญญชนก แสงแก้วสันติสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

6)  นำงกฤษณำ บุณโยประกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

7)  นำงสำวพิธพร อุ่นเรือน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 

8)  นำงวรำรัตน์ กำโน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

9)  นำงสำวอัจฉรำวรรณ     ธันยภคนันท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

10)  นำงณรัตน์นันท ์ เขตต์สันเที้ยะ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 

11)  นำยอัศวิน เล่ำลือ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 

12)  นำงสำวณัฐรุจำ  ยำวิละ นักกำยภำพบ ำบัด กรรมกำร 

13)  นำงอนงค ์ พูใบ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่องในกำรกระตุ้นและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้เกิดในบุคลำกร

โรงพยำบำลทุกหน่วยงำน เช่นจัดให้มีเวที KM ทุกเดือน  เวทีน ำเสนอผลงำนวิชำกำรประจ ำปี   
2.  มีกำรกระตุ้นให้หน่วยงำน หรือบุคคล มีผลงำนวิชำกำร งำนวิจัย , R2R,  ผลกำรพัฒนำงำน(CQI), นวัตกรรม

ต่อเนื่องทุกปี  และส่งเสริมสนับสนุนให้น ำผลงำนท่ีรับกำรคัดเลือกเข้ำสู่เวทีระดับสูงต่อไป    
3.  ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนและต่อเนื่อง   

 
 

9. คณะกรรมการสารสนเทศและเทคโนโลยี 
(Management of Information, Information Technology  : IM) 

1)  นำงวริยำ เสนำะเสียง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
2)  นำยธันยวีร ์ เรืองวุฒิปัญญำ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร รองประธำนกรรมกำร 
3)  นำงเวณิกำ โนทำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
5)  นำงเจตนำ เทียนเสม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
6)  นำงพรรษำ นันทะน้อย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
7)  นำงวรรณนดิำ เจริญชัย  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
8)  นำงสำวสุธำรส์ินี   ศิริมำตย ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
9)  นำงสุภำณ ี ทะนันชัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
10)  นำงกฤษณำ บุณโยประกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
11)  นำยทวัชชัย  ใจจะด ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
12)  นำงกมลทิพย ์ ใกล้ชิด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
13)  นำยสุเชษฐ ์ ณ ฝั้น นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
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14)  นำงสำววรำพร พิมสำร เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
15)  นำงปัทมำพร รินฤทธ์ิ  นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร กรรมกำร 
16)  นำยอุเทน ใจจะด ี  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
17)  นำงพิมพร จินดำค ำ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
18)  นำงสำววรรณิภำ สีรัง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร             กรรมกำร 
19)  นำงสำวปรำณีย ์ สีทิพย์  เจ้ำพนักงำนเวชสถิต ิ กรรมกำร 
20)  นำยอำทิตย ์ ดีนำน เจ้ำพนักงำนโสต  กรรมกำร 
21)  นำยชำญณรงค ์ มุงต่อม เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร ์ กรรมกำร 
22)  นำยเจษฎำกร แก้วมำ  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข กรรมกำร 
23)  นำงสำวชุติพำ    ปัญญำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรรมกำร 
24)  นำงสำววรำรตัน ์ สีสนิท นักแพทย์แผนไทย กรรมกำร 
25)  นำงสำวพิธพร อุ่นเรือน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
26)  นำยศุภกร ธีระไพรพฤกษ ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  บริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล สำรสนเทศที่มีคุณภำพ (ปลอดภัย ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเวลำ) เอื้อต่อกำร

ท ำงำนท้ังด้ำนบริกำร   บริหำร   วิชำกำร   และพัฒนำคุณภำพ 
2.  วำงระบบ นโยบำย วิธีปฏิบัติ  ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศและเทคโนโลยี ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง สื่อให้ทุกฝ่ำยน ำสู่ปฏิบัตใิห้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
3.  วำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรเพื่อกำรพัฒนำให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน 
4.  บริหำรจดักำรเพื่อให้ไดม้ำซึ่งระบบคอมพิวเตอร์(Hardware, Software) และเครือข่ำย รวมทั้งกำรพัฒนำคนด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศำสตรโ์รงพยำบำล 
 

9.1  คณะอนุกรรมการบริหารเวชระเบียน (Management Record Audit  :  MRA) 

1)  นำยธันยวีร์ เรืองวุฒิปัญญำ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร รองประธำนกรรมกำร 
2)  นำงจันทร์ฉำย พิมพบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3)  นำงเจตนำ เทียนเสม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
4)  นำงพรรษำ นันทะน้อย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
5)  นำงวรรณนิดำ เจริญชัย  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
6)  นำงสำวสุธำร์สินี   ศริิมำตย์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
7)  นำยทวัชชัย  ใจจะดี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
8)  นำงกมลทิพย์ ใกล้ชิด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
9)  นำงสำวพิธพร อุ่นเรือน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
10)  นำงสำววรรณิภำ สีรัง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11)  นำงสำวปรำณีย์ สีทิพย์  เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี  
1.  บริหำร และประสำนบริกำร  เพื่อให้ได้มำซึ่งระบบเวชระเบียนและเวชระเบียนที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
2.  จัดระบบกำรเข้ำถึงเวชระเบียน และกำรเก็บควำมลับเวชระเบียนที่เหมำะสม   เป็นไปตำมสิทธิผู้ป่วยแต่ละกลุ่มแต่ 

ละประเภทอย่ำงเหมำะสม 
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3.  ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเวชระเบียน  รวมทั้งกำรให้รหัสโรคและหัตถกำรต่ำงๆ เสนอแนะ โอกำส
พัฒนำต่อผู้เกี่ยวข้อง   เพื่อกำรพัฒนำควำมสมบูรณ์  ถูกต้องของเวชระเบียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

10. คณะกรรมการองค์กรพยาบาล  
(Nursing Organization  :  NUR) 

1)  นำงกัลทลี ไชยศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
2)  นำงเวณิกำ โนทำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3)  นำงอรพรรณ สุสละ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4)  นำยช ำนำญ พิเครำะห์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
5)  นำงสำวสยุมพร สมประสิทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
6)  นำงนงครำญ สุขสันต์ศิริกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7)  นำงจันทร์ฉำย พิมพบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
8)  นำงพูนสุข จรัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
9)  นำงสุจินดำ สุภำพ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
10)  นำงวชิรำภรณ์ ไชยยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
11)  นำงเนืองนิตย์ สมปำนวัง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
12)  นำงกฤษณำ    บุณโยประกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  จัดท ำธรรมนูญองค์กรพยำบำล ทิศทำงกำรบริกำรพยำบำล เพื่อให้เกิดกำรบริกำรทำงกำรพยำบำลที่ดี เป็นไปตำม

มำตรฐำน จริยธรรมแห่งวิชำชีพ   และดูแลสิทธิประโยชน์ของสมำชิก 
2.  ให้ควำมเห็นชอบ ก ำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับงำนพยำบำล และงำนบริหำร 

บุคลำกรทำงกำรพยำบำล 
3.  ดูแล ส่งเสริม อ ำนวยควำมสะดวก และควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรพยำบำล ให้อยู่บน

พื้นฐำนของจริยธรรม จรรยำบรรณ กฎหมำยวิชำชีพ รวมถึงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ทันสมัย 
4.  ก ำหนดคุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่แต่ละระดับเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม และควำมสำมำรถใน

กำรปฏิบัติงำน 
5.  ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลด้ำนบริหำร บริกำร วิชำกำร ให้สอดคล้อง 

เหมำะสมกับต ำแหน่งวิชำชีพและภำระงำนในทีมกำรพยำบำล 
6.  ก ำหนดหลักกำรวิชำกำรในกำรส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะในกำรดูแลตนเองด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่ผู้มำรับ 

บริกำรทั้งในรพ.และในชุมชน 
7.  พิจำรณำควำมดีควำมชอบ และกำรคัดเลือกบุคคลขึ้นสู่ต ำแหน่งในระดับสูงขึ้นของบุคลำกรทำงกำรพยำบำล 
8.  เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษำให้กับทีมพยำบำลในรพ.สต.ด้ำนมำตรฐำนกำรพยำบำล และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ  
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11. กรรมการองค์กรแพทย์  
(Medical Staff  :  MED) 

1)  นำงสำววิมลรัตน์ ทนันไชย นำยแพทย์ช ำนำญกำร(กุมำรเวชกรรม)  ประธำนกรรมกำร 
2)  นำยกฤตพงษ ์ โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ(ด้ำนเวชกรรม) กรรมกำร 
3)  นำงจุฬำลักษณ์ โรจนวิภำต นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชศำสตร์ครอบครัว) กรรมกำร 
4)  นำยจักรพันธ์ ยรรยงเมธ นำยแพทย์ช ำนำญกำร(เวชกรรมอำยุรกรรม) กรรมกำร 
5)  นำงสำวสุชำวดี เงินโน นำยแพทย์ช ำนำญกำร(ด้ำนศัลยกรรม) กรรมกำร 
6)  นำยอุกฤษฏ์ อุทัยเจริญพงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร(ด้ำนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) กรรมกำร 
7)  นำยนฤสรณ์ อิงคโชติวณิช นำยแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
8)  นำงสำวปิยะนำฏ จงรักษ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
9)  นำยธนัยวีร์ เรืองวุฒิปัญญำ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
10)  นำยธีรวัฒน์ กันทะวงศ ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
11)  นำงสำวอัญชัญ เอกอนันต์กุล ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
12)  นำงวริยำ เสนำะเสียง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
13)  นำงประภำพร ค ำหว่ำง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
14)  นำงสำวนภัสภร บวรภัทร ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
15)  นำยกำนต์  บัณฑุเศรณี ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
16)  นำงสำวนันทิกำ    พริบไหว  นำยแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำท่ี 
1.  จัดท ำธรรมนูญองค์กรแพทย์  และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งในกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เพื่อให้เกิดกำรบริกำร 

ทำงกำรแพทย์ที่ดี เป็นไปตำมมำตรฐำน และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ 
2.  ส่งเสริมให้แพทย์เป็นผู้น ำทำงคลินิกในกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มส ำคัญของโรงพยำบำล และประสำนงำน ร่วมเป็นทีม 

ในกรรมกำรที่ส ำคัญของโรงพยำบำล 
3.  ก ำหนดคุณสมบัติ และทักษะของแพทย์ท่ีจ ำเป็นในบริบทของโรงพยำบำลที่เปลี่ยนแปลงไปตำมแผนยุทธศำสตร์ 

และ Service plan ออกแบบวิธีประเมินท่ีเหมำะสม และส่งเสริมให้แพทย์ได้พัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะที่ 
สอดคล้องต่อเนื่อง 

 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี  1   พฤศจิกำยน  2562  เป็นต้นไป 
 
 
 

       (นำยกฤตพงษ์   โรจนวิภำต) 
      นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนเวชกรรม) 

      รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงสำ 


