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                                           ค าสั่ง  คปสอ.พรรณานิคม 
               

         เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว  
                                    …………………………………………………….…… 
 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุให้มีการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการทุกระดับโดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลหรือหน่วยบรกิารปฐมภูมิใหม้ีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี พึ่งพาตนเองได้ คปสอ.พรรณานิคม จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ดังนี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 

1. นางกัญญาภัค  ศิลารักษ์   ผอ.รพ.พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร ประธานกรรมการ 
2. นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์ สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม รองประธานกรรมการ 
3. นางดารุณี  จันฤาไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองประธานกรรมการ 
4. นายส าเรจ็  สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
5. นางสาวปิยนาถ กุยสาคร ทันตแพทยช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายบัญชา ภูมิพันธ์ เภสัชกรช านาญการพเิศษ กรรมการ 
7.  นางพาฝัน  หงษ์เตาปูน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
8.  นางสาวจลิตา  พ่ออามาตย ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
9. นายศศิพงค์  ทิพย์รัชดาพร  เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 

10. นางสาวนันตพร แก้วฝ่าย  จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน กรรมการ 
11. นางสุภาพ  จองกลัยา  ผอ.รพ.สต.บ้านไฮ่ กรรมการ 
12. นายสมเกศ  วงศ์ประทุม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     กรรมการ 
13. นายนิรัตน์  เหมะธุลิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
14. นางล าไพ  วจีสิงห ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
11. นางพันมหา  ลดาพงษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
12. นายเกียรติศักดิ์  สัพโส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. อ านวยการพัฒนาการด าเนินงานระบบบรกิารปฐมภูมิ และสุขภาพอ าเภอใหบ้รรลุตามนโยบาย 

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะในการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพอ าเภอแก่คณะกรรมการ/

คณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปญัหา ข้อขัดข้องใหล้ลุ่วงไปด้วยดี 
3. วางแผน และก าหนดทิศทางนโยบายในระบบบรกิารปฐมภูมิ และสุขภาพอ าเภออยา่งมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. ประสานความร่วมมอืสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กรที่มสี่วนในการจัดบรกิารสุขภาพในพื้นที่ 
5. บรหิารจัดการให้การจัดการระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพอ าเภอเป็นไปตามทิศทางที่นโยบายก าหนด 
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6. จัดหาและร่วมสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณแบบเครอืข่าย 
7. ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินงาน ระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพอ าเภอ โดยการมีส่วนร่วมของ

ท้องถ่ินและชุมชน 
8. ติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า ระบบบรกิารปฐมภูมิ และสุขภาพอ าเภอให้คณะกรรมการ 

ระดับจังหวัด และระดบัเขตสุขภาพทราบ 
9. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการหรือท างานต่างๆ ตามความเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว  
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

2.1 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานหมวดท่ี 1 การน าองค์กรและการจัดการดี  
1. นางกัญญาภัค  ศิลารักษ์   ผอ.รพ.พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร            ประธานกรรมการ 
2. นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์  สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม          รองประธาน 
3. นางดารุณี  จันฤาไชย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวปิยนาถ กุยสาคร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางสุภาพ  จองกลัยา  ผอ.รพ.สต.บ้านไฮ่    กรรมการ 
6. นางนิ่มนวล การุญ  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองโดก    กรรมการ 
7. นายบัญชา ภูมิพันธ์  เภสัชกรช านาญการพเิศษ    กรรมการ 
8. นายวรวิทย์  อิ้มพัฒน ์  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
9. นายสมศักดิ์  สายสงค์  แพทย์แผนไทยช านาญการ   กรรมการ 
10. นางสาวจลิตา  พ่ออามาตย ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
11. นางพาฝัน  หงษ์เตาปูน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวนันตพร แก้วฝ่าย จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน   กรรมการ 
13. นางพันมหา   ลดาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ           กรรมการและเลขานุการ 
14. นายส าเรจ็ สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายเกียรติศักดิ์  สัพโส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายวิเศษ  พันธ์ุชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
1. ประสานงาน ผูบ้รหิาร ภาคีเครือข่าย ใหเ้ห็นความส าคัญในการแก้ปญัหาในพื้นที ่
2. ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีช่องทางการสื่อสารใหท้ีมงานเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ ท าให้

การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการพฒันาระบบสุขภาพในพื้นที่ มีการวางแผนการท างานที่ชัดเจน 

ตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. การติดตามผลการท างาน มกีารให้ความส าคัญกบัข้อรอ้งเรียนมีการจัดระบบรับเรื่องรอ้งเรียนและ

การจัดการแก้ไข 
5. การสง่เสรมิสร้างความเข้มแข็งใหป้ระชาชนสามรถดูแลสุขภาพตนเองได้ ร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ดูแลกันในชุมชนใหม้ีสุขภาพดี 
6. ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence Based) ในการประเมินในหมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี ได้แก่ 
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ก. ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล แผนกลยุทธ์สุขภาพ ได้แก่ 1. ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล
และ 2. แผนกลยุทธ์สุขภาพ 

ข.  ระบบงาน/กระบวนการส าคัญ ได้แก่ 1. การเงินการบัญชี 2. การจัดการอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม 3. เกณฑ์ GREEN&CLEAN และ 4. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบ
บริการจากแม่ข่าย IT,IC,LAB,เภสัชกรรมและRDU/คบส. 

2.2 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานหมวดท่ี 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน                       
และผู้มีส่วนได้เสีย 

1. นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์  สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม   ประธาน 
2. นางพันมหา   ลดาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ   รองประธาน 
3. นางเกตุมณี  ทิพวงษา  ผอ.รพ.สต.วังยาง     กรรมการ 
4. นางสลุัดดา  สุวรรณวิเศษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
5. นางพนารัตน์  เฒ่าอุดม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสุภาพ จองกลัยา ผอ.รพ.สต.บ้านไฮ่    กรรมการ 
7. นางณภาภัช  จุลนีย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
8. นายอมร  ตงศิร ิ  ผอ.รพ.สต.บ้านภูเพ็ก    กรรมการ 
9. นายชัยพร  ศรีประภา  ผอ.รพ.สต.บ้านผักค าภู    กรรมการ 
10. นายนิรัตน์  เหมะธุลิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11. นางสาวปรียานุช  สุริยวิทยะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    กรรมการ 
12. นายอรรถโกวิท  นิคร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
13. นายส าเรจ็  สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางวนิดา  ชะเอม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายสมเกศ  วงศ์ประทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวกนกภรณ์ โถแก้วเขียว  นักวิชาการสาธารณสุข       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
1. ประสานงานในเครือข่ายและภาคีเครือข่ายมีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน 
2. สนับสนุนใหเ้จ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานมีทักษะและมกีลไกลสร้างสัมพันธ์กบัชุมชนและสร้างความร่วมมือ

ร่วมกันคิด ค้นหาความจ าเป็นด้านสุขภาพในพื้นที่  
3. ส่งเสริมใหร้่วมกันแกป้ัญหา รวมถึงประเมินผลและเรียนรู้ไปด้วยกัน ส่งผลใหป้ระชาชนมสีุขภาพดีและ

พึงพอใจไม่เกิดข้อร้องเรียน 
4. ประสานงานภายใน คปสอ. หรือ รพ.สต.ให้มีแนวทางชัดเจน น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เหมาะสมตามบริบทแตล่ะพื้นที ่
5. ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence 

Based) ในการประเมินในหมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกบัประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มสี่วนได้
เสียทีเ่กี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 
 

2.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานหมวดท่ี 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
1. นางกัญญาภัค  ศิลารักษ์   ผอ.รพ.พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร   ประธาน 
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2. นางดารุณี จันฤาไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รองประธาน 
3. นางสาวสิทธิพร  อินทรภูม ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสุมาลินี  ชุ่มช่ืน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสุภาพ จองกลัยา ผอ.รพ.สต.บ้านไฮ่    กรรมการ 
6. นางจินตนา  อัคพิน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
7. นางปฎิญญา  กุลอัก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวจลิตา  พ่ออามาตย ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
9. นางทองศรี  นนธิราช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
10. นายเกียรติศักดิ์  สัพโส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
11. นายภัทรพงษ์  เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสลุาวัลย์ แก้วก่า  จพ.พสัดุปฏิบัตงิาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
1. วางแผนอัตราก าลังส ารวจส่วนขาด 
2. วางแผนการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ 
3. มีการมอบหมายความรบัผิดชอบให้ชัดเจน 
4. พัฒนาบุคลากรตาม  training need 
5. สร้างแรงจูงใจประเมินผล 
6. สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อตอ่การท างาน 
7. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
8. ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence 

Based) ในการประเมินในหมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบคุคล 

2.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานหมวดท่ี 4 การจัดการบริการครอบคลุมประเภทและประชากร                      
ทุกกลุ่มวัย  

1. นายชวลิต ประครองญาติ  นายแพทย์ปฏิบัติการ    ประธาน 
2. นางสาวปิยนาถ กุยสาคร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   รองประธาน 
3. นางดรรชนี  อินทรพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
4. นายวรวิทย์  อิ้มพัฒน ์  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
5. นายส าเรจ็  สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
6. นายศศิพงค์  ทิพย์รัชดาพร เภสัชกรช านาญการ    กรรมการ 
7. นางดารุณี  จันฤาไชย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวปภาวิน ลีทอง  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ   กรรมการ 
9. นางภภีม โทบรุาณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
10. นางณภาภัช จุลนีย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11. นางสาววันทนีย์  ทิพชาติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
12. นางชนานันท์  รังสินารา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
13. นางสาวนิภา  วิริยะเจรญิกจิ จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
14. นางพนารัตน์  เฒ่าอุดม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
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15. นางลัดดา  กวานดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
16. นายสมศักดิ์  สายสงค์  แพทย์แผนไทยช านาญการ   กรรมการ 
17. นางสาวปรียานุช  สุริยวิทยะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    กรรมการ 
18. นายนิรัตน์  เหมะธุลิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
19. นางล าไพ  วจีสิงห ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
20. นางสายสวาท  อุปสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
21. นางล าใย  บาตร์ด ี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
22. นางมัลลิกา  บุญทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
23. นางพันมหา   ลดาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ           กรรมการและเลขานุการ 
24. นางวนิดา  ชะเอม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. น.ส.สุขุมาภรณ์  ศรีแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสุกญัญา  วงค์สาย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
1. การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่วัย 
2. มีการพฒันาคุณภาพการบริการ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรบั 
3. พัฒนาระบบการบริการและข้อมลูสุขภาพทีเ่ช่ือมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างเหมาะสม 
4. ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence 

Based) ในการประเมินในหมวด 4 การจัดการบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่วัย 
ดังต่อไปนี ้
ก. การจัดการระบบบริการ ได้แก่  

1. จัดการตามสภาพปญัหาชุมชน (OTOP) 
2. การบริการในสภานบริการ (บทบาทเจ้าหน้าที่ ) 

(1) OPD (2) ER (3) ANC (4) WCC (5 )NCD (6) ทันตกรรม (7) เภสัชกรรมและRDU 
3. การบริการในชุมชน 

(1) COC :LTC (2) การควบคุมโรคและป้องกันโรคและ (3) คบส. (ในชุมชน) 
4. การบริการแพทย์แผนไทย 

ข.  ระบบสนับสนุน ได้แก่ 1) IT 2) IC 3) LAB 

2.5 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานหมวดท่ี 5 ผลลัพธ์ 
1. นางกัญญาภัค  ศิลารักษ์   ผอ.รพ.พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร                      ประธาน 
2. นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์  สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม         รองประธาน 
3. นางสาวปิยนาถ กุยสาคร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางพันมหา   ลดาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ   กรรมการ 
5. นายส าเรจ็  สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
6. นายศศิพงค์  ทิพย์รัชดาพร เภสัชกรช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
7. นายกัมปนาท  บุญทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายเกียรติศักดิ์  สัพโส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายอดุลเดช  ลีพรม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทบาทหน้าท่ี  
1. ติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดจากแหลง่ข้อมลูกลาง 
2. น าข้อมูลมาวิเคราะหส์ร้างนวัตกรรมงานวิจัยสอดคล้องกับปญัหาชุมชนเพื่อหาโอกาสพฒันาคุณภาพ

การท างานอย่างต่อเนื่อง 
3. น าผลการวิเคราะห์ด าเนินงานคืนสูเ่วทีสภาสุขภาพและเวทปีระชาคมต่างๆเพือ่ร่วมกบัพฒันาผลลพัธ์

อย่างต่อเนื่อง 
4. ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence 

Based) ในการประเมินในหมวด 5 ผลลพัธ์ ได้แก่ 1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแล
ตนเอง (Self Care) 2 ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด (KPI) และ 3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู ่
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่      เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

                  (นางกัญญาภัค  ศิลารักษ์) 
               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารยฝ์ั้น  อาจาโร 

 
 
 


