
๑ 

 

 
ค ำสั่งโรงพยำบำลกันตัง 

ที ่๓๖๘/๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ โรงพยำบำลกันตัง 

 
ตามท่ีโรงพยาบาลกันตัง ด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการมาอย่างต่อเนื่องจนผ่านการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน HA ผ่าน Reaccreditation ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมส ารวจและเตรียมความพร้อมการ
รับ Reaccreditation ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกค าสั่งเดิมที่ ๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะกรรมการแทนชุดเดิม ดังนี้ 
๑. ผู้ประสำนงำนคุณภำพโรงพยำบำล 
 ๑. นางทิชากร  แก่นอินทร์      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล 
 ๒. นางสาวกรรณิการ์ สงรักษา   เภสัชกรช านาญการ        ผู้ช่วยผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล 
หน้ำที่รับผิดชอบ  

๑. จัดการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และให้ค าปรึกษาด้านการ
พัฒนาคุณภาพแก่ทีมน า   

๒. ประสานงานการพัฒนาคุณภาพระหว่างโรงพยาบาลกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(สรพ.)ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

๓. ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งในด้านความรู้เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ 

๔. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพบริการของกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ
และประสานงานในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ  

๕. เป็นผู้น าและผู้ตาม เสริมพลังเปิดพื้นที่ให้ทุกคนในการท างานพัฒนาคุณภาพ 
๒. คณะกรรมกำรดูแลผู้ป่วยสหสำขำวิชำชีพ (PCT) ประกอบด้วย 
     ๑. นพ.ยศกร  เนตรแสงทิพย์      นายแพทย์เชี่ยวชาญ                  ประธาน 
     ๒. นพ.ชาญชัย  สามัคคีนิชย์    นายแพทย์ช านาญการ   รองประธาน 
     ๓. พญ.สุภารัตน์  วัฒนา นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
     ๔. ทญ.ญาวิตา  ตั้งปอง                   ทันตแพทย์ช านาญการ    กรรมการ 
     ๕. นางสาวกรรณิการ์ สงรักษา                  เภสัชกรช านาญการ          กรรมการ 
 ๖. นายปรีชา   ถิ่นนัยธร                         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      กรรมการ 
 ๗. นางสาวทัศนีย์  ช่อมี                          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ 
 ๘. นางอัจฉราภรณ์  หลงละเลิง                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ 
 ๙. นางวิลัยรัตน์   บุญพรหม                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอรพิน   แซ่เตียว                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวดวงแก้ว   สุทธินนท์               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ 
 ๑๒. นางสุจิรา   วณิชชานนท์                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ               กรรมการ 
 ๑๓. นายกษิดิศ   กิ้มเฉี้ยง                       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ               กรรมการ 
 ๑๔. นางเบญจวรรณ   ศิริวาริน                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ 
 ๑๕. นางวัฒนา  ชมพูนุช                         นักกายภาพบ าบัดช านาญการ            กรรมการ 



๒ 

 

 ๑๖. นางสาวสุดารัตน์    เกตุรัตน์               แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ                 กรรมการ 
     ๑๗. นายจรรยา  ศิรธราชู เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ช านาญงาน  กรรมการ 
     ๑๘. นางสาวอทิตา  หยงสตาร์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
 ๑๙. นายวิจิตร  สาล ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
 ๒๐. นางชรินทร์พร  ชิตมน โภชนากร กรรมการ 
 ๒๑. นางสุรีย์  ลลีาธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ เลขานุการ 
     ๒๒. นางสาวสุวร ี  ลิ้มไทย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๓. นางสิริลักษณ์  พุ่มบ้านเซ่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. เชื่อมโยงผลการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดทุกส่วนทุกงานที่เกี่ยวข้องแล้วเชื่อมโยงกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ 
ดีและไม่ดีให้ชัดเจน 

๒. วิเคราะห์ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยทุกระบบในแต่ละตอนของมาตรฐานตอนที่ III-1-6 
๓. แก้ไข ปรับปรุงผลการดูแลโดยน าความรู้ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐานในการดูแล 

ผู้ป่วย 
๔.ทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพ่ือค้นหาจุดอ่อนส าหรับน าไป 

ปรับปรุงและติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๕. ประเมินผลการด าเนินงานและเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

๓. คณะอนุกรรมกำรทบทวนกำรดูแลผู้ป่วย 
๑. พญ.สุภารัตน์    วัฒนา  นายแพทย์ช านาญการ ประธาน 
๒. นางสาวก่อตียะ    หมาดเหล่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๓. นางสิริลักษณ์  พุ่มบ้านเซ่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๔. น.ส.กรรณิการ์   สงรักษา เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 
๕. นางวิลัยรัตน์   บุญพรหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๖. นางสาวดวงแก้ว  สุทธินนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๗. นางสาวอรพิน   แซ่เตียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๘. นางยุวรัตน์   อักษรทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๙. นางสาวอทิตา   หยงสตาร์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
๑๐. นางณัฐวรรณ    จารุพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๑๑. นางสาวกานต์ชนก    แซ่ตัน้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุวรี   ลิ้มไทย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เลขานุการ 
๑๓. นางสิริลักษณ์  พุ่มบ้านเซ่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่รับผิดชอบ 
๑. ทบทวนการดูแลผู้ป่วยในประเด็นที่หน้าสนใจ หรือเป็นปัญหา เพ่ือการพัฒนาบริการให้ดีขึ้น 
๒. บันทึกการทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. ส่งรายงานการทบทวนแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๔. ปรับปรุง/จัดท าแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว หรือจัดท าขึ้นใหม่เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า และน า

แนวทางสู่การปฏิบัติ 
๕. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางใหม่/ปรับปรุงที่จัดท าข้ึนเพ่ือพัฒนาต่อเนื่องต่อไป 

 



๓ 

 

๔. คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงสร้ำงทำงกำยภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย (ENV) ประกอบด้วย 
     ๑.นางกาญจนมาส  จีนใหม่ นักจัดการทั่วไปช านาญการ ประธาน 

๒.นางฐิตาภา  ขุนราช จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน รองประธาน 
      ๓. นายปรีชา  ถิ่นนัยธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
      ๔. น.ส.ก่อตียะ หมาดเหล่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
      ๕. นางจารุณี  จิโรจน์กุล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
      ๖. นายกษิดิศ กิ้มเฉี้ยง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
      ๗. น.ส.สุดารัตน ์ เกตุรัตน์    แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    กรรมการ 
      ๘. นางสิริรัตน ์ เกียรติแสงศิลป์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
      ๙. นางเกศดา เกื้อรอด    จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน   กรรมการ 
      ๑๐. นายสมคิด แก้วสียงค์   ช่างฝีมือท่ัวไป  ช.๓   กรรมการ 
      ๑๑. นางสุวัญญา คงรอด    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
      ๑๒. นางสุภัทรา ธวัชสวุรรณ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
      ๑๓. นายสุเมธ ปานชาตรี   พนักงานรักษาความปลอดภัย   กรรมการ 
      ๑๔. นางสุจิรา วนิชชานนท ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
      ๑๕. น.ส.วจนพร   อนรรฆธนกุล   นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) กรรมการ 
      ๑๖. นายจักรกฤษณ์  กิ้มเท่ง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
      ๑๗. นางปิลันจนา โกฏิชนม์    พนักงานช่วยเหลือคนไข้    กรรมการ 
      ๑๘. นายณัฐพงศ ์ ควนวิไล    จพ.สาธารณสุข (ทันตกรรม)  กรรมการ 
      ๑๙. นส.วิภาภรณ์ สองเมือง   จพ.เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงาน   กรรมการ 
      ๒๐. นางประภาพร รัศมีทองค า   จพ.ธุรการ      กรรมการ 
      ๒๑. นส.ชิดชนก แสงประจง   จพ.เวชสถิติ      กรรมการ 
      ๒๒. นส.อุมาภรณ์    เพชรสนั่น   จพ.เวชกิจฉุกเฉิน     กรรมการ 
      ๒๓. นส.ศิริพร ทวยบุตร   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
      ๒๔. นายสิทธิพร นาคขาว    นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
      ๒๕. นางวารุณ ี ระเบียบดี   จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน  กรรมการและเลขานุการ 
      ๒๖. นายจรรยา ศิธราชู    จพ.รังสีการแพทย์ช านาญงานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนการด าเนินงานด้านด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย,เครื่องมือและระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๒. ตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยด้าน 
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยทุกหกเดือน 

๓. จัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและจัดอบรมให้ความรู้ ด าเนินการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ ครอบคลุม
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติ การด าเนินงาน เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และน าไปใช้ปฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ 

๔. การจัดเตรียมเครื่องมือที่จ าเป็น มีความพร้อมใช้ เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  
๕. จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากร ผู้ป่วย ผู้รับบริการอ่ืนๆ 

และประชาชนทั่วไป 
 



๔ 

 

๕.  คณะกรรมกำรจัดกำรเครื่องมือทำงกำรแพทย์ (INS) ประกอบด้วย 
 ๑. นางโสภาพร  เสน่หา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    ประธาน 
 ๒. นายชยรักษ์  นาคช่วย  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
 ๓. นางนภสร ศรีปล้อง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางพัชรณัฐฐ์ เถกิงรังสฤษณ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวจ าเริญสุข   ขาวบาง           พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
 ๖. นางปุณณพร  แก้วกล่ า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวจุฑาภรณ์   หลักเพชร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๘. นางจุลีพร   วัฒนพรชัยสิริ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 ๙. นายกษิดิศ    กิ้มเฉี้ยง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวทัศนีย์  ช่อมี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. นายจรรยา    ศิธราช ู  จนท.รังสีการแพทย์ช านาญงาน  กรรมการ  
 ๑๒. นางสาวอทิตา  หยงสตาร์  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๓. นางสุภาวดี    จ าปา  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาววจนพร อนรรฆธนะกุล นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)  กรรมการ 
 ๑๕. นางศิริพร   ทวยบุตร  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวยุพลักษณ์  ส่อสืบ  จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) กรรมการ 
 ๑๗. ทญ.ญาวิตา ตั้งปอง   ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๘. นางวารุณี   ระเบียบดี  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน กรรมการ  
 ๑๙. นายสุริยา  จันด ี   พนักงานเปล     กรรมการ 
 ๒๐.นางฐิตาภา   ขุนราช  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน           กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑.นางสาวเกศิรินทร์  จงศิริ  นักวิชาการพัสดุ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๒.นายบัญญัติ  ศรีแดง  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจ)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนบริหารเครื่องมือเพ่ือการใช้งานที่ได้ผล ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
๒. จัดท าบัญชีรายการเครื่องมือที่จ าเป็นและด าเนินการให้มีการสอบเทียบเครื่องมือที่ครอบคลุม 
๓. วางแนวทางติดตาม ตรวจสอบความเพียงพอและพร้อมใช้ของเครื่องมือที่จ าเป็นสม่ าเสมอ 
๔. ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือ  

๖. คณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HUM&HRD) 
  ๑. นายยศกร เนตรแสงทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธาน 
  ๒. นางสุรีย์  ลีลาธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓. นายชยรักษ์  นาคช่วย เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔. นางทิชากร   แก่นอินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  ๕. นายปรีชา  ถิ่นนัยธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
  ๖. นางกาญจนมาส จีนใหม่ นักจัดการทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
       ๗. นางสาวจันทร์จิรา  เกลี้ยงแก้ว จพ.ธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. ส ารวจความต้องการก าลังคนในหน่วยงาน การทดแทนก าลังคน 
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๒. ก าหนดนโยบาย แนวทางและวางแผนการจัดสรรบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลระยะ
สั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 

๓. จัดหา บรรจุ แต่งตั้ง จัดอัตราก าลังทดแทนบุคลากรตามแนวทางท่ีก าหนด 
๔. ก าหนดทักษะที่จ าเป็นในหน่วยงานและหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงและสรรหาบุคลากรให้มีคุณสมบัติ

ตามความต้องการ 
๕. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อการพัฒนาและประกอบการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจ าปี 
      ๖.  ก าหนดแนวทางการรับรู้และตอบสนองความต้องการของบุคลากร และประเมินความพึงพอใจใน
บรรยากาศการท างานของบุคลากร สร้างความผูกพันองค์กร รวมทั้งการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุง 
๗. คณะกรรมกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (ICC) ประกอบด้วย 
 ๑. พญ.สุภารัตน์  วัฒนา นายแพทย์ช านาญการ   ประธาน 
 ๒. ทญ.ครองพร  บุญครองทอง   ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสุจิรา  วนชิชานนท์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวจุฑามาศ  สีสุข   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๕. นางอัญชัน  ทองส่งโสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๖  นส.ชะปา  ไชยฤทธิ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นางหัสบียะ  หมานเสบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นางถลัชนนท์  พลชา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นส.รุ่งระวี  ตั้นสุย   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๑๐.นางสาวสุดาพร  โกเอ้ียน       นักเทคนิคการแพทย์  กรรมการ 
 ๑๑.นส.ปิยะนุช  สสีุข   เภสัชกรช านาญการ    กรรมการ  
 ๑๒. นายกษิดิศ  กิ้มเฉี้ยง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นส.อรพิน  แซ่เตียว                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ๑. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 ๒. วางแผนการด าเนินงาน ติดตามก ากับให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 ๓. วางระบบการเฝ้าระวังและประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 ๔. วางมาตรการการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาโดยความร่วมมือกับงาน
เภสัชกรรมในการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ 
 ๕. วางระบบการจัดการของเสีย ขยะติดเชื้อ การบ าบัดน้ าเสีย ลงสู่การปฏิบัติและติตามผล 
 ๖. จัดท า/ปรับปรุงแนวทางท่ีเกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติและการติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. วางแนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางของบุคลากร 
๒. สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมให้มีความตระหนักในการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

และผู้รับบริการ 
๓. ก าหนดแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิผู้รับบริการให้เป็นรูปธรรม น าลงสู่การปฏิบัติและติดตาม

การปฏิบัติตามแนวทาง 
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๔. ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการเพ่ือป้องกันการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิ์
ผู้รับบริการ 

๙. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเวชระเบียน (IM) ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิจิตร  สาล ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประธาน 
 ๒. นส.ปิยพร  รอดเพ็ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางนันตะวัน  แสงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๔. นส.ชะปา  ไชยฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๕. นางอรัญญา  ธรรมเสถียร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๖. นางจิรวรรณ  สุขรุ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๗. นส.กานต์ชนก  แซ่ตั้น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๘. นางพรรณี  หะหยัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๙. นางทิชากร  แก่นอินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๑๐. นางถลัชนันท์  พลชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๑๑. นส.นพิศพร  คงรักท่ี จพ.เวชสถิติ    กรรมการ 
 ๑๒. นายสุทิน  ล าแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
 ๑๓. นายจักรกฤษณ์  กิ้มเท่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวสุนิสา  ปูขาว จพ.เวชสถิติ ปฏิบัติงาน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. วางระบบและออกแบบสารสนเทศและเวชระเบียนที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน
และสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาล 

๒. วางระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องรวมทั้งการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และกระจายข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การพัฒนาการให้บริการ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานและหน่วยงานเข้าใจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ 
๔. ประเมินผลของระบบและการน าข้อมูลไปใช้และวางแผนปรับปรุงระบบ 

๑๐. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโรงพยำบำล (RM) ประกอบด้วย 
 ๑. นพ.ยศกร  เนตรแสงทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธาน 
 ๒. นางสุรีย์  ลีลาธรรม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางวัลภา  มาศวิเชียร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางธนภัสสรร์  ศีตลาศุภานิช    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๖.  นางณัฐวรรณ  จารุพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๗.  นางสาวอารียภรณ์  ยกทิว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๘.  นางปิยฉัตร  ฆารเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๙.  ภญ.กรรณิการ์  สงรักษา เภสัชกรช านาญการ    กรรมการ 
 ๑๐. นายณัฐพล หยิบงามเจริญสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวนิสาคร  วีระกุล  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน   กรรมการ 
 ๑๒. ทพ.ภาคภูมิ  ธรรมเจริญวิภาส     ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวทัศนีย์   ช่อมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที่รับผิดชอบ 
๑. วางระบบการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลและติดตามประสิทธิภาพของระบบที่วางไว้ 
๒. ประสานกับทีมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถค้นหา จัดการความเสี่ยงในระดับที่ก าหนดได้ 
๓. ติดตามข้อมูล รวบรวมและเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมความเสี่ยงทั้งโรงพยาบาล 
๔. ประเมินการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้และหาแนวทางปรับปรุง 

๑๑. คณะกรรมกำรองค์กรแพทย์ (MSO) ประกอบด้วย 
 ๑. นพ.ยศกร  เนตรแสงทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธาน 
 ๒. แพทย์และทันตแพทย์ทุกคน     กรรมการ  
 ๓. พญ.สุภารัตน์  วัฒนา นายแพทย์ช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. เป็นผู้น าในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางคลินิกทั้ง ๔ มิต ิ  
๒. เป็นแกนน าและสมาชิกในทีมบริหารคุณภาพที่เก่ียวข้อง 
๓.  ธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพแพทย์และจริยธรรมทางการแพทย์ 
๔. วางระบบการประเมินการดูแลผู้ป่วยของแพทย์แต่ละคนและน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการ

ดูแลผู้ป่วย 
๕. สนับสนุนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 
๖. เป็นสมาชิกทีมที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเช่น IC,RM,MUS, IM เป็นต้น 

๑๒. คณะกรรมกำรองค์กรพยำบำล (NSO) ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุรีย์  ลีลาธรรม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ ประธาน 
 ๒. นางสาวสุวรี  ลิ้มไทย พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  รองประธาน  
 ๓. นางอัจฉราภรณ์  หลงละเลิง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ   กรรมการ 
 ๔. นางวิลัยรัตน์ บุญพรหม  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอรพิน  แซ่เตียว  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
 ๖. นางสุจิรา  วณิชชานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นางสิริลักษณ์  พุ่มบ้านเซ่า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นายกษิดิศ  กิ้มเฉี้ยง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวทัศนีย์  ช่อมี  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. นางเบญจวรรณ  ศิริวาริน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. น.ส.ดวงแก้ว  สุทธินนท์         พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. ก าหนดทิศทาง นโยบายและเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางโรงพยาบาล 
๒. จัดท าแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๔๔ และ

มาตรฐาน HA ที่โรงพยาบาลใช้ 
๓. ประสานทีม/หน่วยงานนอกองค์กรและทีมสหวิชาชีพในการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย 
๔. วางแผนบริหารองค์กรพยาบาลตอบสนองความต้องการผู้รับบริการและสอดคล้องกับทิศทาง

องค์กร 
๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 



๘ 

 

๑๓. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำ (MUS) ประกอบด้วย 
 ๑. นายชยรักษ์  นาคช่วย เภสัชกรช านาญการพิเศษ   ประธาน 
 ๒. นางมณฑา  สกลทัศน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวจรีภรณ์  เสาทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
 ๔. น.ส.มะลิวัลย์  ขวัญด า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     กรรมการ 
 ๕. นางจิรวรรณ  สุขรุ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๖. นางประภา บุณยบวรวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นางสุวรรณี  โส๊ะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ  
 ๘. นางนุชนาฏ  มลยงค ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    กรรมการ 
 ๙. นางสิริลักษณ์  พุ่มบ้านเซ่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. น.ส.กรรณิการ์  สงรักษา เภสัชกรช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. วางระบบบริหารจัดการยาที่ใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามมาตรฐานเพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
การใช้ยา 

๒. เฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาจากผู้ใช้ยาทุกจุดบริการ ครอบคลุมยาทุกกลุ่มที่มีโอกาสเกิด
ปัญหาและก าหนดมาตรการป้องกันที่รัดกุม 

๓. จัดท าแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและก ากับติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
๔. ประสานงานกับหน่วยงาน/ทีมที่เก่ียวข้องกับการใช้ยาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ด้านระบบยา และพัฒนาระบบเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 
๕. รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการป้องกันการเกิดซ้ า 

๑๔. คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (PTC) ประกอบด้วย 
 ๑. นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ   ประธาน 
 ๒. นพ.ชาญชัย  สามัคคีนิชย์ นายแพทย์ช านาญการ    รองประธาน 
 ๓. พญ.สุภารัตน์  วัฒนา นายแพทย์ช านาญการ     กรรมการ 
 ๔. ทพญ.ญาวิตา  ตั้งปอง ทันตแพทย์ช านาญการ    กรรมการ 
 ๕. นางสุรีย์  ลีลาธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. น.ส.สุวร ี ลิ้มไทย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๗. น.ส.ดวงแก้ว  สุทธินนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๘. นางอัจฉราภรณ์  หลงละเลิง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๙. น.ส.อรพิน แซ่เตียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๐. นางวิลัยรัตน์  บุญพรหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๑. นางสิริลักษณ์ พุ่มบ้านเซ่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๒. นายชยรักษ์  นาคช่วย เภสัชกรช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. น.ส.กรรณิการ์  สงรักษา เภสัชกรช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. ก าหนด ทบทวนนโยบายด้านยาเพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
๒. การจัดท า/ปรับปรุงบัญชียาโรงพยาบาลโดยใช้ชื่อสามัญทางยา 
๓. การพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชีโรงพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (evidence base 

medicine)   



๙ 

 

 ๔.  จัดท าแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการเพ่ิมยาหรือตัดยาออกจากบัญชีโรงพยาบาลโดยใช้ข้อมูลตามหลัก
วิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสมและการทบทวนการใช้ยา (Drug Use Review) เพ่ือประกอบการพิจารณายา
เข้าออกในโรงพยาบาล 

 ๕. ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาในโรงพยาบาล (Drug utilization evaluation) 
            ๖. วางหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยา เช่น การใช้ตัวย่อในการสั่งยา ประเมินทบทวนการใช้ยาหรือ
การหยุดใช้ยาอัตโนมัติ เป็นต้น 
๑๕. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (Knowledge management team, KMT) 
      ประกอบด้วย 
 ๑. ทพญ.ญาวิตา  ตั้งปอง ทันตแพทย์ช านาญการ  ประธาน 
 ๒. นางปิยนุช  สมบัติมาก เภสัชกรช านาญการ      รองประธาน 
 ๓. นางสาวนงลักษณ์  หลังเจ๊ะนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
 ๔. นางสลักจิต บุญถนอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๕. นายณัฐพล  หยิบงามเจริญสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
 ๖. นายกษิดิศ  กิ้มเฉี้ยง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ   กรรมการ 
 ๗. นางสาวอทิตา หยงสตาร์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
 ๘. นางสาวอภิชญา ช่องรักษ์ นักกายภาพบ าบัด   กรรมการ 
 ๙. นางสาวอิชยา  สินไชย นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) กรรมการ 
 ๑๐. นายสิทธิพร  นาคขาว นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
 ๑๑. นางศิริเกษ เส้งย่อง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวยุพลักษณ์  ส่อสืบ จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑๓. นางสาวศิริพร  วั่นเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนจัดการความรู้และด าเนินการตามแผน 
๒. ประสานงาน สนับสนุนและเอ้ืออ านวยการจัดการความรู้หรือพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ 
๓. ด าเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานและพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑๖.คณะกรรมกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Relation Management =CRM) ประกอบด้วย 
 ๑. นางอัจฉราภรณ์  หลงละเลิง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสิริลักษณ์  พุ่มบ้านเซ่า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๓. นายสุทิน  ล าแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
 ๔. นางยุวรัตน์  อักษรทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ           กรรมการ 
 ๕. นางสาวกรรณิการ์  สงรักษา  เภสัชกรช านาญการ    กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุปราณี  ประสมศรี พยาบาลวิชาชีพ       กรรมการ  
 ๗. นางสาวอภิรดี  ภักดีโชติ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๘. นางสาวจุรีพร  บัวชุม  พยาบาลวิชาชีพ       กรรมการ 
 ๙. นางสาวภัทราพร  ทองปรุง         พยาบาลวิชาชีพ       กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวยุพลักษณ์  ส่อสืบ จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)   กรรมการ 
           ๑๑. ทพญ.สุภัค อจลกิตติสิน             ทันตแพทย์ปฏิบัติการ                 กรรมการ 
           ๑๒. นางสาวอนงค์   พลประสิทธิ์        นักกายภาพบ าบัด                    กรรมการ 
 ๑๓. นางประภาพร  รัศมีทองค า จพ.ธุรการ     กรรมการ  



๑๐ 

 

 ๑๔. นางสาวอุไรวรรณ  สืบแต่ตระกูล  จพ.ธุรการ     กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวนิตยา  ชิตพงษ์                จพ.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์      กรรมการ 
 ๑๖. นางสุจิรา  วณิชชานนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
            ๑๗. นางสาวธัญกมล  วิจารณ์       จพ.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 
 ๑.โฆษณา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป 
 ๒. สร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์หรือกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือประสานความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้
มารับบริการและผู้มาเยือนหรือจัดเป็นศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  (Call Center Service) บริการลูกค้าที่การ
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เพ่ือให้บริการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ  
 ๓. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประทับใจตั้งแต่จุดแรกที่ให้บริการ
จนกระทั่งจ าหน่าย การเข้าเยี่ยมลูกค้าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ การน าข้อมูลข้อร้องเรียนต่างๆมาวิเคราะห์หา
สาเหตุที่ท าให้เกิดความพอใจและความไม่พอใจและด าเนินการประสานเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
๑๗. อนุกรรมกำรค้นหำควำมต้องกำรผู้รับบริกำร  
 ๑. นางมณฑา  สกลทัศน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ประธาน 
 ๒. นางนันตะวัน  แสงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวอภิรดี  ภักดีโชติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๔. นางสาววรรณฤดี  สุนทรเต็ม  พยาบาลวิชาชีพ            กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 
 ๑. ค้นหาความต้องการของผู้ป่วย จากประสบการณ์การมารับบริการผู้ป่วยในเครือข่ายบริการ
สุขภาพ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
 ๒. ประสานและสนับสนุนการค้นหาความต้องการใน รพ.สต. เครือข่าย 
 ๓. น าเสนอผลที่ได้ต่อทีม CRM และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนพัฒนาตอบสนองความต้องการต่อไป 
๑๘. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย (Palliative care) 

๑. นายแพทย์ชาญชัย สามัคคีนิชย์  นายแพทย์ช านาญการ   ประธาน 
๒. แพทย์หญิงพณัชกร มีสิทธิ์  นายแพทย์ช านาญการ  รองประธาน 
๓. นางสุรีย์ ลีลาธรรม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
๔. นางวัจนา จันทร์หอม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.๒ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย กรรมการ 
๕. นางสุจิรา วณิชชานนท์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางวิลัยรัตน์ บุญพรหม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๗. นางสาวอรพิน แซ่เตียว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๘. นางสิริรัตน์ เกียรติแสงศิลป์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๙. นางนันตะวัน แสงรัตน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวอรวี ปัญจวงศ์   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๑. นางจุติมา ขวัญทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๒. นางสาววรรณฤดี สุนทรเต็ม  พยาบาลวิชาชีพ    กรรมการ 
๑๓. นางสาวก่อตียะ หมาดเหล่  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๔. นางชรินทร์พร ชิตมน   โภชนากร    กรรมการ 
๑๕. นางสาวศุกลรัตน์ ธัญวงศ์   เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ 



๑๑ 

 

๑๖. นางสาวฮะมีดะห์ เซ็ง   นักจิตวิทยา   กรรมการ 
๑๗. นางเบญจวรรณ ศิริวาริน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำที่รับผิดชอบ 
๑. ก าหนดแนวทางและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือติดตามดูแลผู้ป่วย ลงบันทึกรายงานการดูแลผู้ป่วยและญาติ 
๓. ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพ่ือความสะดวก

ในการจัดให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
๔. ค้นหา จัดบริการ ติดตามผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 
๕. จัดบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งในโรงพยาบาลและร่วมกับชุมชน 
๖. ร่วมประชุมและ Conference เดือนละ ๑ ครั้ง 
๗. จัดสรรและสนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
๘. ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
๙. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค สรุปปัญหาการด าเนินงาน รายงานผลต่อกรรมการ PCT 

  ๑๙.คณะกรรมกำรสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ ประกอบด้วย 
๑. นพ.ยศกร  เนตรแสงทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ที่ปรึกษา 
๒. นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธาน 
๓. นางสิริลักษณ์ พุ่มบ้านเซ่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองประธาน 
๔. นางเบญจวรรณ ศิริวาริน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๕. นางบุษฎี  สงเทพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๖. ภญ.ปิยนชุ  สมบัติมาก  เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ 
๗. นางศิริเกษ  เส้งย่อง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๘. นส.ปิยะดา ใจตรง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๙. นส.กาญจนา  ไขสะ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๐. นส.มณฑิตา  นนทรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ 
๑๑. นางสุดา  สมรักษ์  จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
๑๒. นางชรินทร์พร  ชิตมน โภชนากร   กรรมการ 
๑๓. นส.โสรยา  แก้วนิลประเสริฐ นักกายภาพบ าบัด  กรรมการ 
๑๔. นส.สุดารัตน์  เกตุรัตน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๕. นายสุทิน ล าแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
๑๖. นส.สุนิสา  ปูขาว  จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน  กรรมการ 
๑๗. นส.นงลักษณ์ หลังเจะนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
๑๘. นายสิทธิพร  นาคขาว นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
๑๙.นส.เอ้ืองไพร พรมจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำทีควำมรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดนโยบาย ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
    และแนวทางการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามมาตรฐาน 
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๓. การจัดกจิกรรมด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๔. ประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 



๑๒ 

 

๕. ด าเนินการเฝ้าระวังโรคด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๖. การวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๗. ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๘. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารทราบ 

หน้ำที่รับผิดชอบ 
๑. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการ

ด าเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่ 
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๓. การจัดกิจกรรมด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๔. ประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๕. ด าเนินการเฝ้าระวังโรคด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๖. การวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๗. ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๘. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารทราบ 

๒๐. คณะกรรมกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ (HPH)  
๒๐.๑ องค์ประกอบที่ ๑ กำรน ำองค์กรและกำรบริหำร ประกอบด้วย 
๑. นายยศกร  เนตรแสงทิพย์           นายแพทย์เชี่ยวชาญ   ประธาน 
๒. นางสุรีย์  ลีลาธรรม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
๓. นางทิชากร   แก่นอินทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๔. นางกาญจนามาส  จีนใหม่           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 
๕. นายชยรักษ์  นาคช่วย               เภสัชกรช านาญการพิเศษ                      คณะท างาน 
๖. นายปรีชา    ถิ่นนัยธร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      คณะท างานและเลขานุการ 

หน้ำที่รับผิดชอบ  
๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาและนโยบายที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ 
๒. ก าหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
๓. จัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
๔. ควบคุม ดูแล ก ากับและติดตามประเมินผลการบริหารการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ 
๒๐.๒ องค์ประกอบท่ี ๒ กำรจัดสรรทรัพยำกรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย 

 ๑. นายปรีชา  ถิ่นนัยธร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธาน 
 ๒. นางกาญจมาส  จีนใหม่  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 

            ๓. นางสาวอนงค์นาฎ พุฒนวน  เจ้าพนักงานธุรการ     คณะท างาน 
            ๔. นางสาวจันทร์จริา  เกลี้ยงแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างานและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. จัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
๒. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากร 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 



๑๓ 

 

๔. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
๒๐.๓ องค์ประกอบท่ี ๓ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมสุขภำพ ประกอบด้วย 

๑. นางฐิตาภา  ขุนราช  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน  ประธาน 
๒. นายจรรยา  ศิธราชู  จพ.รังสีการแพทย์ช านาญงาน  คณะท างาน 
๓. นายสมคิด  แก้วสียงค์ ช่างฝีมือทั่วไป ช.๓   คณะท างาน 
๔. นางสิริรัตน์ เกียรติแสงศิลป์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๕. นางปิลันจนา  โกฎิชนม์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   คณะท างาน 
๖. นายสิทธิพร  นาคขาว  นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
๗. นางวารุณี  ระเบียบดี  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน    คณะท างานและเลขานุการ 

หน้ำที่รับผิดชอบ 
๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพในโรงพยาบาลให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
๒. ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพให้ปลอดภัยต่อบุคลากร ผู้รับบริการ ญาติและชุมชน 
๓. ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม ครอบครัวและชุมชนอย่างเหมาะสม 
๔. ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
๕. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
๒๐.๔ องค์ประกอบท่ี ๔ กำรส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกรในโรงพยำบำล ประกอบด้วย 

๑. นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประธาน 
๒. นางสิริลักษณ์  พุ่มบ้านเซ่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รองประธาน 
๓. นางอัจฉรา  ส่อสืบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๔. นส.อนงค์  พลประสิทธิ์ นักกายภาพบ าบัด   คณะท างาน 
๕. นางสาวนิสาคร  วีระกุล จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน  คณะท างาน 
๖. นางสาวศิริพร  วั่นเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
๗. นางสาวฑริกา  เตียวย่อง พยาบาลวิชาชีพ             คณะท างาน 
๘. นายนฤเทพ  เทพส่ง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ            คณะท างาน 
๙. นางสาวสุดารัตน์  เกตุรัตน์     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   คณะท างาน 
๑๐. นางสาวศกลวรรณ  ขวัญแก้ว  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ   คณะท างาน 
๑๑. นางสาวพวงทิพย์  ท่ามบุญฤทธิ์  พยาบาลวิชาชีพ   คณะท างาน 
๑๒. นางบุษฎี  สงเทพ     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๑๓. นางสาวเอ้ืองไพร  พรมจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
๑๔. นางสาวอทิตา  หยงสตาร์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ คณะท างานและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวสาวิตรี  สักกะพลางกูร   พยาบาลวิชาชีพ    คณะท างานและเลขานุการ 

หน้ำที่รับผิดชอบ 
๑. ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อตกลง เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล 
๒. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพของ

บุคลากรโรงพยาบาล ครอบคลุมบุคลากรกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 
๓. ติดตาม ประเมิน สภาวะสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๔. จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 

 



๑๔ 

 

๕. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
๒๐.๕ องค์ประกอบท่ี ๕ กำรส่งเสริมสุขภำพผู้รับบริกำรและครอบครัว ประกอบด้วย 
๑. นางอัจฉราภรณ์   หลงละเลิง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประธาน 
๒. นางวัจนา  จันทร์หอม  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.๒ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย คณะท างาน 
๓. นางปิยนุช  สมบัติมาก  เภสัชกรช านาญการ   คณะท างาน 
๔. นางสาวจันทร์แรม  เภอสม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   คณะท างาน 
๕. นางสาวกาญจนา  ไขสะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   คณะท างาน 
๖. นางชรินทร์พร   ชิตมน   โภชนาการ    คณะท างาน 
๗. นางสาววจนพร  อนรรฆธนะกุล นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) คณะท างาน 
๘. นางโสภาพร  เสน่หา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างานและเลขานุการ 
๙. นางสุจิรา  วณิชชานนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่รับผิดชอบ 
๑. ปรับระบบบริการของโรงพยาบาล โดยประสานกับทีม PCT เน้นการดูแลแบบองค์รวม การเสริมสร้าง

พลังอ านาจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพแก่ผู้รับบริการและญาติ ตั้งแต่เริ่มให้บริการด่านหน้าจนกระท่ัง เข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน 
เชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้รับบริการและญาติที่มารับบริการครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มสุขภาพดี การเฝ้าระวังการเกิดโรคในผู้รับบริการและญาติกลุ่มเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพและ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย โรค
เรื้อรัง 

๓. จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ 
๔. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
๒๐.๖ องค์ประกอบท่ี ๖ กำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน ประกอบด้วย 
1. นางปราณี  ตรีรัตนไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          ประธาน 
2. นางประภา  บุณยบวรวิวัฒน์        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                 คณะท างาน 
3. นางสาวจุฑามาศ  สีสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
4. นางปุณณพร   แก้วกล่ า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
5. นางศิริพร  ทวยบุตร  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  คณะท างาน 
6. นางสาวนงลักษณ์  หลังเจะนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุข             คณะท างาน 
7. นางยุวรัตน์  อักษรทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ               คณะท างานและเลขานุการ 
8. นางสาวจุฑาทิพย์   เสนีย์  นักวิชาการสาธารณสุข                    คณะท างานและเลขานุการ 

หน้ำทีร่ับผิดชอบดังนี้ 
๑. สนับสนุนให้ชุมชนเกิดแนวคิด การสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง

ของชุมชนร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ ผู้น าชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น 
๒. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคัญในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส การเฝ้า

ระวังภาวะสุขภาพ คัดกรองกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและต่อเข้ารับการรักษา สนับสนุนให้กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน
มีการรวมกลุ่มกันและช่วยกันดูแลตนเองภายในกลุ่ม 

๓. จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ 
๔. ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกโรงพยาบาล 



๑๕ 

 

๕. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
๖. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อเนื่องทุกเดือน 
๒๐.๗ องค์ประกอบท่ี ๗ ผลลัพธ์ของกระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพ ประกอบด้วย 
๑. นายปรีชา  ถิ่นนัยธร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธาน 
๒. นางฐิตาภา  ขุนราช  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน  คณะท างาน 
๓. นางวารุณี  ระเบียบดี  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน  คณะท างาน 
๔. นางนวลฉวี   เนตรแสงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๕. นางสาวเอ้ืองไพร  พรมจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
๖. นางอัจฉราภรณ์  หลงละเลิง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                   คณะท างาน 
๗. นางสุจิรา  วณิชชานนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๘. นางปราณี  ตรีรัตนไพบูลย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๙. นางสาวจันทร์จิรา  เกลี้ยงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างาน 
๑๐. นางยุวรัตน์  อักษรทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      คณะท างานและเลขานุการ 
๑๑. นางโสภาพร เสน่หา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวสาวิตรี  สักกะพลางกูร พยาบาลวิชาชีพ         คณะท างานและผู้ช่วยเลานุการ 

 หน้ำที่รับผิดชอบ 
1. รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของบุคลากร 
2. รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ 
3. รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของชุมชน 
4. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
5. น าเสนอผลลัพธ์การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลต่อเนื่องทุกเดือน 

๒๑.คณะกรรมกำรโรงพยำบำลคุณธรรม  (Moral Hospital Team = MHT) ประกอบด้วย 
๑. นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์           นายแพทย์เชี่ยวชาญ      ประธาน 
๒. นายปรีชา ถิ่นนัยธร                     นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ   กรรมการ 
๓. นางสุรีย์ ลีลาธรรม                      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางโสภาพร เสน่หา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ   

     ๕. ทญ. สุภัค อจลกิตติสิน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ   กรรมการ 
     ๖. น.ส.อัจราวรรณ  บุญพรหม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรรมการ  
     ๗. นางสิรินนาถ  เก้าเอ้ียน เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
     ๘. นางสาวศุภรัตน์  ชิตชลธาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 
     ๙. นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
     ๑๐. นางสุจิรา  วณิชชานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวโสรยา  แก้วนิลประเสริฐ นักกายภาพบ าบัด   กรรมการ 
     ๑๒. นางวัจนา  จันทร์หอม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.๒ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย กรรมการ        
     ๑๓. นางสาววรรณฤดี  สนุทรเต็ม พยาบาลวิชาชีพ    กรรมการ 
     ๑๔. นางนันตะวัน  แสงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
     ๑๕. นางจุลีพร  วัฒนพรชัยศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
     ๑๖. นางสาวอภิรดี  ภักดโีชต ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
     ๑๗. นางมณฑา  สกลทัศน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  



๑๖ 

 

     ๑๘. นางณัฐมน  เตางาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม   
๒. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์กรและ    
    บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมองค์กรและวิชาชีพ 
๓. เลือกวิธีเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากร ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดดี้านคุณธรรมจริยธรรม  

     ๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม 
     ๖. เสนอผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

 
สั่ง ณ วันที ่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 

(นายยศกร เนตรแสงทิพย์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันตัง 

  
 


