
 
คําส่ังโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 

ท่ี  ๑๒๙  /  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
 

ด้วยโรงพยาบาลสามร้อยยอด ได้กําหนดนโยบายการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยให้สามารถ 
ควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ 
และการสื่อสารของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน เป็นท่ีไว้วางใจของประชาชนและสังคม ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะทํางานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายสมเกียรติ ต้ังใจรักการดี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด ประธาน 
 ๑.๒ น.ส.รักชนก  คุ้นวงศ์  ทันตแพทย์ชํานาญการ   รองประธาน 
 ๑.๓ น.ส.รจนา  เล้าบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๑.๔ นางพาขวัญ       วิชชุตเวส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๑.๕ นายแนวหน้า   อัครปฐมกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑.๖ น.ส.รพีพรรณ เอ่ียมลออ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๑.๗ นายคเชนท์  ศรีเท่ียงตรง นักกายภาพบําบัด   กรรมการ 
 ๑.๘ นางฉลวย  ปริยกุล  โภชนากรชํานาญงาน   กรรมการ 
 ๑.๙ น.ส.วรรณา  ศรีพรหม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ 
 ๑.๑๐ นายวิลาศ  แสงเดช  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชํานาญงาน กรรมการ 
 ๑.๑๑ น.ส.เนตรทราย   ปัญญชุณห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๑.๑๒ น.ส.คณิสร ฉายศรี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๑.๑๓ นายภพ  วงศ์ประสาร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ           เลขานุการ 
 

บทบาทหน้าท่ี  
๑. การกําหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรท้ังหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและให้บรรลุ 

เป้าหมายของโรงพยาบาล 
๒. การนําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยไปปฏิบัติ รักษาไว้และมีการพัฒนาปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง 
๓. ให้หลักประกันว่าสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร  

สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร และเครื่องมือแพทย์ท่ีประกาศไว้ 
      /๒. คณะกรรมการด้านอาคาร.... 



๒. คณะกรรมการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายภพ  วงศ์ประสาร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ           ประธาน 
 ๒.๒ น.ส.รจนา  เล้าบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๒.๓ น.ส.นันทพร  บุญชุม  เภสัชกรชํานาญการ   กรรมการ 
 ๒.๔ นางโสภา  ธรรมประจําจิต  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๒.๕ น.ส.ศิริพร  จันทเรขา แพทย์แผนไทย    กรรมการ 
 ๒.๖ นางวรรณวิมล ผลรอด  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  กรรมการ 
 ๒.๗ นายสิริ  อินทร์จันทร์ นักวิชาการพัสดุ    เลขานุการ 
 

บทบาทหน้าท่ี 
 ปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาและสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล มีท้ังหมด ๗ หมวด คือ 

๑) หมวดงานสถาปัตยกรรม 
๒) หมวดงานมัณฑนศิลป์ 
๓) หมวดงานภูมิทัศน์ 
๔) หมวดงานโครงสร้าง ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 
๕) หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
๖) หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 
๗) หมวดงานระบบเครื่องกล 

 

๓. คณะกรรมการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายภพ  วงศ์ประสาร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ           ประธาน 
 ๓.๒ นางสุคนธ์  ฐิตะฐาน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๓.๓ น.ส.รังสิมา  สุวรรณศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ
 ๓.๔ นายภาณุรัตน์ สุวรรณโน  แพทย์แผนไทย    กรรมการ 
 ๓.๕ น.ส.วรรณิศา ขุนชํานาญ นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
 ๓.๖ นางประไพ  แสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ   เลขานุการ 
 

บทบาทหน้าท่ี 
 การบริหารจัดการในการจัดทําข้ันตอนปฏิบัติงาน การกํากับ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในโรงพยาบาลของการให้บริการ งานด้านสุขภาพและเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรหรือ
ผู้เก่ียวข้องในเรื่องของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในระบบงานวิศวกรรม ได้แก่ 

๑) เครื่องจักร 
๒) หม้อน้ํา 

 
   /๓)บริภัณฑ์ไฟฟ้า 



๓) บริภัณฑ์ไฟฟ้า 
๔) อัคคีภัย 
๕) รังสีก่อไอออน 
๖) ระบบก๊าซทางการแพทย์ 

 

๔. คณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
๔.๑ นายเฉลิมพล  วาณิชยานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ประธาน 
๔.๒ น.ส.สมศรี  เพ่ิมลาภ  พยาบาลวิชาชีพ    กรรมการ 

 ๔.๓ นายสันติ  อนันทขาล นายช่างเทคนิคชํานาญงาน  กรรมการ 
 ๔.๔ นายทํานุ  กําไลเพ็ชร คนสวน     กรรมการ 
 ๔.๕ นายศวีระ  อินทร์จันทร์  ผู้ช่วยช่างท่ัวไป    กรรมการ 
 ๔.๖ นายอภิรักษ์  รักษาม่ัน ผู้ช่วยช่างท่ัวไป    กรรมการ 
 ๔.๗ นายศุภชัย  ทองสุข  คนสวน     กรรมการ 
 ๔.๘ นายภพ  วงศ์ประสาร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  เลขานุการ 
 

บทบาทหน้าท่ี  
๑. การบริหารจัดการในการจัดทําข้ันตอนปฏิบัติงาน การกํากับ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา งานด้าน 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและภูมิทัศน์ท่ีสวยงามในโรงพยาบาล เกิดความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในเรื่องวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๒. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการน้ําเสีย การจัดการน้ํา 
อุปโภคบริโภค การจัดการระบบระบายอากาศ การจัดการระบบแสงสว่าง และการจัดการมลพิษทางเสียง  
 

๕. คณะกรรมการด้านส่ือสารในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
๕.๑ นายกิตติศักด์ิ  เฮงสว่าง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ประธาน 
๕.๒ นายวัฒนชัย  ชื่นใจชม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 

 ๕.๓ นายอุปกรณ์พงษ์ พลสมัคร พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
 ๕.๔ นายชัยสิทธิ์  ใยยินดี  ผู้ช่วยช่างท่ัวไป    กรรมการ 
 ๕.๕ นายพรพจน์  เฮงสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   เลขานุการ 
 

บทบาทหน้าท่ี  
๑. การบริหารจัดการในการจัดทําข้ันตอนปฏิบัติงาน การกํากับ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา งานด้าน 

สื่อสาร เพ่ือการส่งผ่านข้อมูล การประสานงาน ให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบาย มีความพร้อมใช้
กับบุคลากรหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล ในเรื่องของระบบสื่อสาร เครื่อ
วิทยุคมนาคม ตรวจสอบบํารุงรักษา ทดสอบผู้ควบคุมการติดต้ังและบํารุงรักษาระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้
งานครุภัณฑ์สื่อสาร  
          /๒. ดูแลระบบ.... 



๒. ดูแลระบบต่างๆ ดังนี้ 
๑) เครื่องวิทยาคมนาคม 
๒) ระบบเสียงตามสาย 
๓) ระบบโทรทัศน์ 
๔) ระบบเรียกพยาบาล 
๕) ระบบกล้องวงจรปิด 
๖) ระบบเคเบ้ิลทีวี 
๗) ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

 

๖. คณะกรรมการด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
๖.๑ น.ส.สุพรรณภรณ์  วิชิตะกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ประธาน 
๖.๒ นางพรทิพย์  ลาภพล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ
๖.๓ นางประทุม  ทัพพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
๖.๔ น.ส.เบญจวรรณ ชูพันธ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
๖.๕ น.ส.กรรณิการ์ ภิษัชพิทยา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 

 ๖.๖ น.ส.รพีพรรณ เอ่ียมลออ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๖.๗ นายคเชนท์  ศรีเท่ียงตรง นักกายภาพบําบัด   กรรมการ 
 ๖.๘ นายโอฬาร  เลาหวัฒนาวณิชย์ ทันตแพทย์ชํานาญการ   กรรมการ 
 ๖.๙ นางพรทิภา   อัครปฐมกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๖.๑๐ นางปิยะวรรณ ราชสีห์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๖.๑๑ น.ส.คณิสร ฉายศรี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
 ๖.๑๒ นายพิษณุ  ปุ่มเพชร  ผู้ช่วยช่างท่ัวไป    กรรมการ 
 ๖.๑๓ นางวรรณวิมล ผลรอด  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  เลขานุการ 
 

บทบาทหน้าท่ี  
๑. กําหนดวิธีการบริหารเครื่องมือในโรงพยาบาล สํารวจความเพียงพอโดยกําหนดเกณฑ์สูงสุดตํ่าสุด 

ของการใช้เครื่องมือ กําหนดการสํารองเครื่องมือ 
๒. จัดทําทะเบียนในการควบคุมเครื่องและทะเบียนเครื่องมือ 
๓. จัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันท่ี  ๒๖  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
     (นายสมเกียรติ  ต้ังใจรักการดี) 

     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 


