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ค ำสั่งโรงพยำบำลโพทะเล 
ที่  58   /๒๕๖๑ 

        เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำร  และคณะท ำงำน  โรงพยำบำลโพทะเล  
โรงพยำบำลโพทะเล  อ ำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร 
_____________________________________ 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำน พัฒนำคณุภำพโรงพยำบำลโพทะเล  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร  และ
คณะท ำงำน  ดังต่อไปนี ้

๑.   คณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพโรงพยำบำล (HA + HPH) ประกอบด้วย 
๑. นพ.พนม    ปทุมสูติ      ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพทะเล  ประธำนคณะกรรมกำร 
๒. พญ.ศิริวรรณ  จติตปรำณรีัชต ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำ ร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. ทพ.ช ำนำญ   ชัยดำ   ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
๔. นำงผ่องศรี  หนูทวน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร  
๕. ภญ.สุดำรตัน์   จังอินทร์   เภสัชกรช ำนำญกำร      กรรมกำร  
๖. นำงปณตพร   วะระขะจ ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๗. นำงสุพัตรำ   หำลำภ   นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร               กรรมกำร 
๘. พญ.มณสิชำ  สินธพอำชำกุล  นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
๙. พญ.ธัญชนก  ศรีวรำนันท์  นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   กรรมกำร   
๑๐. พญ.อิสรำ  ชัยยำ   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
๑๑. นำงชุณห์ณิชำภำ  ธันย์ธำดำสุขขจร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                กรรมกำร  
๑๒. น.ส.อุไรวรรณ   กระแสสินธุ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                กรรมกำร  
๑๓. นำงสุภำงภัทร์   พรหมอยู ่ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๑๔. นำงปำณิตำ  พรมหำญ               พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                กรรมกำร 
๑๕. นำงรำตรี  กองไทยสงค ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖. น.ส.พรพิมล   กัลยำณวิสุทธิ ์ นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร   กรรมกำร   
๑๗. น.ส.สรุิยงค์  ภู่กัน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๘. นำงสุญำนี   ศักด ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๙. น.ส.ไอรดำ  โตเทศ   นักวิชำกำรสำธำรณ สุข   กรรมกำร 
๒๐. นำยจ ำรสั วงศ์ลีศิริวิวัฒน ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร 
๒๑. นำยสุวินัย  ท่ังนำค   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร 
๒๒. นำงพรประเสริฐ  นำมนำ  ตัวแทนองค์กรลูกจ้ำง   กรรมกำร 
๒๓. ทพ.ญ.ธัญญำภรณ์   ใหญ่เจรญิ  ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๔. นำงสิริรตัน์  เนียมเปรม    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 

ให้คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ( HA/HPH )  มีหน้ำที่ดังน้ี 
๑.  ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลตำมนโยบำย ของโรงพยำบำล 
๒.  ผลักดันให้เกิดกจิกรรมพัฒนำคุณภำพในโรงพยำบำลอยำ่งต่อเนือ่ง 
๓.  สนับสนุนกจิกรรมกำรพัฒนำคุณภำพระดับหน่วยงำนและระดบัโรงพยำบำล    ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง  รวบรวมข้อมูล   
     ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำคณุภำพ  เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไข 
๔.  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พฒันำคุณภำพของโรงพยำบำล  และสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคณุภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
 
 
 



   ๒ 

๒.  คณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 ๑.  ทพ.ช ำนำญ    ชัยดำ   ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  พญ.ศิริวรรณ  จิตตปรำณีรัชต ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   รองประธำน 
 ๓.  นำงผ่องศรี  หนูทวน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๔.  นำงปณตพร  วะระขะจ ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๕.  นำงสุภำงภัทร์  พรหมอยู ่  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๖.  น.ส.พรพมิล  กัลยำณวสิุทธ์ิ  นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
   ๗.  นำงประภำพรรณ  ปทุมสตู ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๘.  นำงสุพัตรำ  หำลำภ   นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๙.  นำงสิรริัตน์  เนียมเปรม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๐. ภญ.สุดำรัตน์   จังอินทร์   เภสัชกรช ำนำญกำร    กรรมกำรเลขำนุกำร 
๑๑. น.ส.อัมพร  โกลำหะฬะ   พนักงำนธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 

ให้คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร มีหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนพัฒนำบุคลำกรและวิชำกำร 
๒. ด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรและวิชำกำร 
๓. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๔. กำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
๓.  คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยทำงคลินิก 
 ๑.  พญ.ธัญชนก  ศรีวรำนันท์   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  พญ.ศิริวรรณ  จิตตปรำณีรัชต ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 ๓.  พญ.มณสิชำ  สินธพอำชำกุล  นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 ๔.  พญ.อิสรำ  ชัยยำ   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
            ๕.  นำงผ่องศรี  หนูทวน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๖.  ทพ.อภิสิทธ์ิ   เวชคุณำนุกูล    ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๗.  ภญ.ธรีนันท์  เจริญอึ้ง   เภสัชกรช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๘. นำงสุพัตรำ    หำลำภ   นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๙. น.ส.พรพิมล   กัลยำณวสิุทธ์ิ  นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๐. นำงพุทธวรรณ   ศิวเวทพิกุล  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๑. นำงสภุำงภัทร์   พรหมอยู ่ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๑๒. นำงสญุำนี  ศักด ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๓. นำงบัวหลวง   สำด ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๔. น.ส.พรอุมำ  ดิวรำงกูร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๕. นำงรำตรี  กองไทยสงค์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๖. นำงปำณิตำ  พรมหำญ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๗. นำงกำระเกศ  สำยสจุริต   แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 ๑๘. น.ส.อำรรีัตน์  แก้วลลิำ   นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 ๑๙. นำงชุณหณ์ิชำภำ  ธันย์ธำดำสุขขจร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำรเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรดแูลผู้ป่วยทำงคลินิก มีหน้ำที่ ดังนี ้
๑. ก ำหนดแนวทำงและพัฒนำรปูแบบกำรให้บริกำรดูแลรักษำผูป้่วยโดยทีมสหสำขำวิชำชีพ 
๒. รวบรวมข้อมลู  ปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรของหน่วยงำนตำ่งๆ 
๓. น ำข้อมูลต่ำงๆทีไ่ด้มำใช้ในกำรวิเครำะห์ปญัหำ   หำสำเหตุและด ำเนนิกำรแก้ไขโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมสหสำขำ 
๔. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำและร่วมกันประเมินผลกำรด ำเนินงำน  พร้อมทั้งปรับปรุง 
      แก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
๕. ให้ควำมรู้  ทักษะ  และวิทยำกำรใหม่ๆ  ให้แก่บุคลำกรเพื่อพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ 



   ๓ 

๔.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วย 
 ๑. นำยพนม    ปทุมสูต ิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพทะเล  ที่ปรึกษำ 
 ๒. พญ.ธัญชนก  ศรีวรำนนัท์   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๓. ทพ.ช ำนำญ  ชัยดำ   ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๔.  นำงผ่องศรี  หนูทวน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
 ๕.  ภญ.สุดำรัตน์  จังอินทร ์  เภสัชกรช ำนำญกำร    กรรมกำร  
 ๖.  นำงสุพัตรำ  หำลำภ   นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๗.  นำงปณตพร  วะระขะจ ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๘.  นำงประภำพรรณ  ปทุมสตู ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๙.  น.ส.สุริยงค์  ภู่กัน   พยำบำล วิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๐.  ทพ.ญ.ธญัญำภรณ์   ใหญ่เจริญ  ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๑๑.  นำงสริิรตัน์   เนียมเปรม  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำรเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  มีหน้ำที่ดังน้ี 
๑. ทบทวนอุบัติกำรณ์  กำรร้องเรียน  และกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยที่ส ำคัญ   
๒. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อดูแนวโน้มหรือค้นหำควำมเสี่ยง 
๓. ใช้กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง, ร่วมกับผู้จดักำรควำมเสี่ยงในกำรค้นหำควำมเสี่ยง  ประเมินและด ำเนินกำรป้องกัน / 

แก้ไข 
๔. สร้ำงควำมตื่นตัวท่ัวท้ังองค์กรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๕. เสนอแนะแนวทำงป้องกันหรือควบคุมควำมเสี่ยง 
๖. ประสำนกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในกำรส่งเสรมิสุขภำพให้เจ้ำหน้ำท่ี  ผู้รับบริกำรและชุมชน 
๗. จัดระบบกำรรำยงำน  ฐำนข้อมูลควำมเสีย่ง  ควำมเสยีหำยทั้งหมดของโรงพยำบำล     
๘. จัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่งทุก  ๑  เดือนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล 

 
๕.  คณะกรรมกำรพัฒนำสนับสนนุเครื่องมือ / อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      

๑. นำงผ่องศรี  หนูทวน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพัฒนำพร  ตำลสล ี  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข   กรรมกำร 
๓. นำงอมร   วัฒนะกูล   ช่ำงซ่อมบ ำรุง    กรรมกำร 
๔. น.ส.สมนึก  พุฒทอง   พนักงำนพัสดุ    กรรมกำร 
๕. นำงนวรัตน์  จุลพันธ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖. น.ส.พัชรี  สิริปยิำนนท์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๗. นำงสุญำนี   ศักด ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำรเลขำนุกำร 
๘. นำงพรอุมำ  ดิวรำงกูร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำรผู้ช่วยเลขำฯ 

 ให้คณะกรรมกำรพัฒนำสนับสนนุเครื่องมือ / อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีหน้ำท่ีดังนี ้
๑. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส ำรองเครื่องมือแพทย ์
๒. พัฒนำระบบกำรตรวจสอบและส ำรองเครื่องมือและอุปกรณ์  ให้พรอ้มใช้งำนและมีประสิทธิภำพ 
๓. จัดให้มีระบบและจัดท ำแผนซ่อมบ ำรุง/รักษำอุปกรณ์  เครื่องมือให้มปีระสิทธิภำพ 
๔. ควบคุมและก ำกับ 

 
๖.  คณะกรรมกำรควบคมุและป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล  ประกอบด้วย 

๑. พญ.อิสรำ  ชัยยำ   นำยแพทยป์ฏิบัติกำร          ประธำนคณะกรรมกำร 
๒. ทพ.ญ.ธัญญำภรณ์   ใหญ่เจรญิ  ทันตแพทย์ช ำนำญกำร   รองประธำน 
๓. ภญ.สุดำรตัน์  จังอินทร์   เภสัชกรช ำนำญกำร    กรรมกำร 
๔. นำงผ่องศรี  หนูทวน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. น.ส.ทิพย์วิมล  มำน้อย   นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบตัิกำร  กรรมกำร 
๖. น.ส.นำตยำ  อินอ้น   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 



   ๔ 

๗. น.ส.ธัญญลักษณ์  เกตุทนง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๘. นำงรำตรี  กองไทยสงค ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙. ว่ำท่ีร้อยตรีนันทพร ปำนปิ่น  นักโภชนำกำร    กรรมกำร 
๑๐. น.ส.พรพิมล  กัลยำณวิสุทธิ ์ นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๑๑. นำงนวรัตน์  จุลพันธ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๒. น.ส.ขวัญชนก   เต่ำเกต ุ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๓. น.ส.สุธำทิพย์  เหม็นเณร   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร 
๑๔. นำงปำณิตำ  พรมหำญ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   เลขำนุกำรและ ICN 

ให้คณะกรรมกำรควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล  มีหน้ำท่ีดังนี้ 
 ๑.  จัดท ำแผน / โครงกำร กำรด ำเนินงำนป้องกันและควบคุมกำรตดิเช้ือในโรงพยำบำล 
 ๒.  ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลดังนี ้

- วินิจฉัยกำรตดิเช้ือในโรงพยำบำลในกรณีที่เกินขีดควำมสำมำรถของพยำบำลป้องกันและควบคุมโรคตดิเช้ือใน
โรงพยำบำล 

- วิเครำะห์  แปลผลข้อมูลกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 
- ด ำเนินกำรสอบสวนโรคและควบคมุกำรระบำดของกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 

๓.  ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลเกีย่วกับ 
- กำรรักษำพยำบำลในกำรป้องกันและควบคุมกำรตดิเช้ือในโรงพยำบำล 
- จัดระบบกำรดูแลผูป้่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำและเช้ือดื้อยำใน รพ. 
- กำรท ำควำมสะอำด  กำรท ำลำยเช้ือและกำรท ำให้ปรำศจำกเชื้อ 
- กำรควบคมุสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 
- กำรดูแลสุขภำพบคุลำกร 

๔.  จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อย ๒ เดือน/ครั้ง  หรือ ทุกครั้งท่ีมีปญัหำเร่งด่วน 
๕.  สรุปผลกำรประชุม  และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรและผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 
๗.  คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ -  ทีมเวชระเบียน  ประกอบด้วย   

๑. พญ.มณสิชำ  สินธพอำชำกุล  นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. ทพ.อภิสิทธ์ิ  เวชคุณำนุกูล  ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำน 
๓. ภญ.พิชำมญช์  จำกยำงโทน  เภสัชกรปฏิบัติกำร    กรรมกำร 
๔. น.ส.ทิพย์วิมล  มำน้อย   นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำงพิสิติ   ศรีนำรำง   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖. นำงนวรัตน์  จุลพันธ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๗. นำงบัวหลวง  สำด ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๘. น.ส.ทิพย์รัตน์   ชำติวรกจิ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙. นำงรำตรี  กองไทยสงค ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๐. น.ส.อัจฉรำ  จันดำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๑. น.ส.สุธำทิพย์  เหม็นเณร   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร 
๑๒. นำยจ ำรสั วงษ์ลีศิริวิวัฒน์   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร 
๑๓. น.ส.ไอรดำ  โตเทศ   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร 
๑๔. นำยวีรชิต  กลิ่นหอม   เจ้ำหน้ำท่ีเวชสถิต ิ   กรรมกำร 
๑๕. นำงประภำพรรณ  ปทุมสูต ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำรเลขำนุกำร 
๑๖. นำยภวัต   ชำติวรกิจ   เจ้ำหน้ำท่ีเวชสถิต ิ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 

 

 



   ๕ 

ให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  มีหน้ำท่ีดังนี ้
๑. ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงปฏบิัติด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและเวชระเบียน 
๒. วำงแผนกำรพัฒนำและออกแบบระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำลโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ด้ำนฮำรด์แวร์  ซอฟท์แวร์

และข้อมลู) ที่จ ำเป็นและมีคณุภำพ 
๓. ด ำเนินกำรพัฒนำกำรวัด วิเครำะห์ ปรับทิศทำง ทบทวน และปรับปรุงผลงำน โดยใช้ข้อมูลและสำรสนเทศในทุกระดับและทุก

ส่วนขององค์กร 
๔. ประเมินผลระบบสำรสนเทศ กำรน ำข้อมูลไปใช้และวำงแผนปรบัปรงุระบบ ก ำหนดมำตรฐำน และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับเวช

ระเบียนผู้ป่วย 
๕. สุ่มตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียนและก ำหนดมำตรกำรเพือ่กำรปรับปรุง รวมถึง สนับสนุนหน่วยงำนและทีมน ำต่ำงๆ 

ให้เกิดกิจกรรมกำรทบทวนคณุภำพและควำมสมบรูณ์ของเวชระเบียน 
๖. ส ำรวจ ติดตำม ควบคมุก ำกับและติดตำมกำรปฏิบัตติำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบสำรสนเทศของ

หน่วยงำนต่ำงๆ 
๗. ดูแลควบคมุก ำกับและติดตำมกำรจัดเก็บข้อมลู กำรเผยแพร่ กำรรกัษำควำมปลอดภัยควำมลับของผูป้่วยและกำรส ำรองข้อมูล

ส ำคัญขององค์กร  

ให้ทีมเวชระเบียน  มหีน้ำท่ีดังนี ้
๑. ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนข้อมลูของเวชระเบียน  ( ของแฟ้มผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก ) ในแต่ละวิชำชีพ 
๒. ตรวจสอบเวชระเบยีนและน ำเสนอข้อมูลให้ทีม  PCT เพื่อปรับปรุงทุก 3 เดือน   
๓. สนับสนุนวชิำกำรกำรบันทึกเวชระเบียน 
๔. พัฒนำระบบเวชระเบียนของโรงพยำบำล 

 
๘.  คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด  ประกอบด้วย 

๑. นพ.พนม   ปทุมสูต ิ   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพทะเล   ประธำนกรรมกำร 
๒. พญ.ศิริวรรณ  จติตปรำณรีัชต ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   รองประธำน 
๓. ทพ.อภิสิทธ์ิ  เวชคุณำนุกูล  ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
๔. นำงชุณห์นิชำภำ  ธันย์ธำดำสุขขจร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำงปำณิตำ    พรมหำญ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖. นำงจันทร์ทิพย์  ชัยดำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๗. นำงปณตพร  วะระขะจ ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๘. นำงพิสิติ  ศรีนำรำง   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙. นำงพรอุมำ  ดิวรำงกูร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๐. นำงบัวหลวง  สำด ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๑. นำงกำระเกด  สำยสจุริต   นักแพทย์แผนไทยช ำนำญกำร   กรรมกำร  
๑๒. นำงสุพัตรำ  หำลำภ   นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑๓. ภญ.ธีรนันท์  เจริญอึ้ง   เภสัชกรช ำนำญกำร    กรรมกำร 
๑๔. ภญ.ภัทรียำ  เตม็ปิยพล   เภสัชกรปฏิบัติกำร    กรรมกำร 
๑๕. ภญ.พิชำมญช์  จำกยำงโทน  เภสัชกรปฏิบัติกำร    กรรมกำร 
๑๖. ภญ.จำรุนันท์  บัวดี   เภสัชกรปฏิบัติกำร    กรรมกำร   
๑๗. ภญ.สุดำรตัน์   จังอินทร์   เภสัชกรช ำนำญกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (PTC)  มีหน้ำที่ดังน้ี 
๑.  เป็นที่ปรึกษำของแพทย์ประจ ำโรงพยำบำลและผู้บริหำรในเรื่องที่เกี่ยวกับยำและเวชภณัฑ์ไม่ใช่ยำและกำรใช้ยำใน
โรงพยำบำล 
๒.  วำงนโยบำยและจดัให้มีระบบเภสัชต ำรับ (Hospital formulary system) กรอบรำยกำรเวชภณัฑ์ไม่ใช่ยำ ในโรงพยำบำล 
๓.  พิจำรณำเพื่อสรรหำยำที่มีคณุภำพดี  และเหมำะสมเข้ำมำใช้ในโรงพยำบำลรวมทั้งกำรเพิ่มหรือลด  รำยกำรยำจำกเภสัช 
      ต ำหรับ 
๔.  วำงแผนนโยบำยเพื่อติดตำมกำรใช้ยำภำยในโรงพยำบำล  เกี่ยวกับ ADR, DUR, DUF, Drug – Interaction ซึ่งมีขีดจ ำกัด 



   ๖ 

     กำรใช้และกำรใช้ยำในข้ันทดลอง (Drug Investigation) 
๕.  สนับสนุนใหม้ีโครงกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้ยำ  เช่น ระบบกำรกระจำยยำ  กำรสั่งใช้ยำ กำรบริกำร 
      ยำแก่ผู้ป่วย และเวชภณัฑ์ไมใ่ช่ยำ 
๖.  เป็นท่ีปรึกษำของแผนกเภสัชกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับยำและเวชภัณฑ ์
๗.  ก ำหนดรำยกำรและปริมำณทีเ่หมำะสมส ำหรบัประจ ำไว้ท่ีหอผูป้่วย 
๘.  จัดให้มีโครงกำรเพื่อสนับสนุนกำรใช้เวชภัณฑ์อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
๙.  จัดให้มีโครงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและเพิม่พูนควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่บุคลำกรประจ ำโรงพยำบำล 
๑๐. จดัให้มีโครงกำรเพื่อพัฒนำกำรใช้ยำแบบคุ้มค่ำ (Cost – effective drug therapy) ประชุมคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและ     
       กำรบ ำบัด  อย่ำงน้อยปีละ  ๒  ครั้ง 

 
๙.  คณะกรรมกำรพัฒนำดำ้นกำยภำพ/สิ่งแวดล้อม/ควำมปลอดภยั       

๑. ทพ.ช ำนำญ  ชัยดำ     ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงปณตพร  วะระขะจี    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๓. น.ส.อุไรวรรณ   กระแสสินธุ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๔. นำยสมพจน์  บุญมำ   พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสุภำงภัทร์   พรหมอยู ่ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๖. นำงวีรยำ  สุระสมบตัิพัฒนำ  นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบตัิกำร  กรรมกำร 
๗. น.ส.จันทร์จรีำ  เงินเส็ง   จพง.เภสัชกรรรมปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
๘. นำงสิริรตัน์  เนียมเปรม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙. นำยอนุลักษณ์   มลูสำคร  นำยช่ำงเทคนิค    กรรมกำร 
๑๐. นำยวิชำญ  จุลเนียม   พนักงำนบริกำร    กรรมกำร 
๑๑. น.ส.ไอรดำ  โตเทศ   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร  
๑๒. น.ส.สุธำทิพย์  เหม็นเณร   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร 
๑๓. น.ส.ชลจติร  สิงห์เรืองรัตนสิทธ์ิ  นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร  
๑๔. นำยสุวินัย  ท่ังนำค   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำยจ ำรสั  วงษ์ลีศิริวิวัฒน์  นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 

ให้คณะกรรมกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพ/สิ่งแวดล้อม/ควำมปลอดภัย มหีน้ำท่ีดังนี้ 
๑. ประเมิน  วิเครำะห์  และหำแนวทำงแก้ไข  ปัญหำโครงสร้ำงทำงกำยภำพ  สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
๒. ควบคุมและติดตำมกำรท ำงำนของทีมบริหำรควำมเสีย่ง  อุบัติเหตุ/อุบัติภัย และกำรควบคมุและป้องกันกำรติดเชื้อใน 

โรงพยำบำลเพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำย 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันเพ่ือลดอันตรำยต่อเจ้ำหน้ำท่ีและโครงสรำ้ง / สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพใน 

โรงพยำบำล 
๔. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมในกำรส่งเสริมสุขภำพเจ้ำหน้ำท่ี  ผู้รับบรกิำร  และชุมชน  

 
๑๐.  คณะกรรมกำรรับเรื่องร้องเรยีน 

๑. นพ.พนม   ปทุมสูต ิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพทะเล    ประธำนคณะกรรมกำร 
๒. ทพ.ช ำนำญ  ชัยดำ   ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ    รองประธำนคณะกรรมกำร 
๓. นำงผ่องศรี  หนูทวน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
๔. นำงปณตพร   วะระขะจ ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
๕. ภญ.สุดำรตัน์   จังอินทร์   เภสัชกรช ำนำญกำร      กรรมกำร 
๖. นำงสุพัตรำ  หำลำภ   นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๗. นำงสุภำงภัทร์    พรหมอยู ่ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๘. นำงสุญำนี   ศักดี          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๙. นำงสิริรตัน์   เนียมเปรม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๐. นำงชุณห์ณิชำภำ  ธันย์ธำดำสุขขจร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 



   ๗ 

๑๑. น.ส.สรุิยงค์  ภู่กัน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๒. นำงประภำพรรณ   ปทุมสูติ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรรับเรื่องร้องเรยีน  มีหน้ำที่ดังน้ี 
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนรับเรื่องรอ้งเรียน   
๑. รับและบันทึกเรื่องร้องเรยีน 
๒. ตรวจสอบข้อมลูเท็จจริงและหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนัน้ๆ 
๓. รวบรวมหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรยีน 
๔. ประสำน  ไกล่เกลี่ยแกไ้ขปัญหำ 
๕. ให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้น 
๖. ส่งเรื่องร้องเรยีนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล  หำกผูร้้องเรยีนยังไม่พึงพอใจติดตำม, วิเครำะห์และรำยงำน

สถำนกำรณ์ต่อผู้บริหำร 
 

๑๑.  คณะกรรมกำรสุขศึกษำประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๑. นำงปณตพร   วะระขะจ ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนวรัตน์  จุลพันธ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. น.ส.สรุิยงค์   ภู่กนั    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๔. น.ส.ชนนิกำนต์  พึ่งสังข์   จพง.เวชกิจฉุกเฉิน    กรรมกำร 
๕. น.ส.พัชรินทร์   ค ำวงศ์   เจ้ำพนักงำนเภสัชกรช ำนำญงำน    กรรมกำร  
๖. น.ส.ทิพย์วิมล   มำน้อย   นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบตัิกำร  กรรมกำร 
๗. นำงคุณำพร   แท่งทอง   เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข    กรรมกำร 
๘. น.ส.สุพัชชำ   บุตรดำวงศ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๙. น.ส.พรพิมล   กัลยำณวิสุทธิ ์ นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๐. น.ส.สรุินทร์  ยำอ่อน   จพง.กำรเงินและบญัชี   กรรมกำร 
๑๑. นำงกำระเกศ  สำยสุจริต   แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
๑๒. น.ส.นิลพรรณ  แก้วสิงห ์  พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  กรรมกำร 
๑๓. น.ส.สลักจิต  ปันด ี  นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
๑๔. น.ส.เบญจมำส  มั่งใหญ ่  พนักงำนบริกำร    กรรมกำร 
๑๕. นำงณัฐยำ  สำยสุจริต   พนักงำนบริกำร    กรรมกำร 
๑๖. น.ส.จรณิพร  เพ็งผึ้ง   พนักงำนบริกำร    กรรมกำร 
๑๗. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงนันทพร  ปำนปิ่น  นักโภชนำกำร    กรรมกำร 
๑๘. น.ส.ขวัญชนก  เต่ำเกต ุ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๙. นำยณัฐพล  จูจันทร ์  พนักงำนบริกำร    กรรมกำร 
๒๐. นำงพรประเสริฐ   นำมนำ  จพง.เผยแพร่และปชส.   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ให้คณะกรรมกำรสุขศึกษำประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ดังน้ี 
๑.  ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนสุขศึกษำ  และประชำสัมพันธ์โรงพยำบำล 
๒.  ประสำนงำนแผนงำนและควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

           ๓.  สนับสนุนกำรผลิต จดัหำวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ และประชำสัมพันธ์ของ    
     โรงพยำบำล        
๔.  ประชุมทีมสุขศึกษำและประชำสัมพันธ์  ทุก ๒ เดือน  เพื่อพัฒนำรูปแบบ  กลวิธีและกิจกรรมสุขศกึษำและประชำสัมพันธ ์
      ของโรงพยำบำล 
๕.  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพสู่ชุมชนผ่ำนทำงสถำนีวิทยุชุมชน 
๖.  เก็บรวบรวมข้อมูล วเิครำะห์  และประเมินผลงำนสุขศึกษำและประชำสมัพันธ์ของโรงพยำบำล 
 
 
 



   ๘ 

๑๒.  องค์กรแพทย ์

๑. นพ.พนม   ปทุมสูต ิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพทะเล    ที่ปรึกษำ 
๒. พญ.ศิริวรรณ  จติตปรำณรีัชต ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   ประธำนองค์กร 
๓. พญ.มณสิชำ  สินธพอำชำกุล  นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๔. พญ.อิสรำ  ชัยยำ   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๕. แพทย์หมุนเวียน    นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๖. พญ.ธัญชนก  ศรีวรำนันท์   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   เลขำนุกำร 

ภำรกิจองค์กรแพทย ์
๑. ช้ีน ำ  สนับสนุน  ผลักดัน  ให้หน่วยบริกำรทำงกำรแพทย์  ก ำหนด กลไก / รูปแบบ ในกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรให้ บริกำร

ทำงกำรแพทย์ 
๒. ประสำนกิจกรรมต่ำงๆเพื่อธ ำรงไวซ้ึ่งมำตรฐำนและจริยธรรมวิชำชีพหรือกับหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๓. ติดตำม  ประเมิน  วิเครำะห์  รวบรวมผลงำนเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 
๑๓.  องค์กรพยำบำล ประกอบดว้ย 

๑. นำงผ่องศรี  หนูทวน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ               ประธำนองค์กร 
๒. นำงสุภำงภัทร์   พรหมอยู ่  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     สมำชิกองค์กร 
๓. นำงพิสิติ   ศรีนำรำง   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๔. น.ส.ธัญญลักษณ์  เกตุทนง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๕. นำงณฐัธนันท์  รุจิพงค์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๖. น.ส.สรุิยงค์   ภู่กัน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๗. นำงจันทร์ทิพย์   ชัยดำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๘. นำงปำณิตำ   พรมหำญ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๙. นำงสุญำนี   ศักด ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๑๐. นำงพรอุมำ  ดิวรำงกูร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๑๑. น.ส.นำตยำ   อินอ้น   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๑๒. น.ส.จริยำ   นพเครำะห ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๑๓. น.ส.อรชำ   เนียมสุวรรณ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๑๔. น.ส.ขวัญเรือน  ชูศรี   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     สมำชิกองค์กร 
๑๕. นำยสมพจน์  บุญมำ     พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๑๖. น.ส.ทิพรัตน์   ชำติวรกิจ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     สมำชิกองค์กร 
๑๗. น.ส.บุญสิตำ  พุทธสรณ ์  พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๑๘. น.ส.ศศิธร  จันทบำล   พยำบำลวิชำชีพ    สมำชิกองค์กร 
๑๙. น.ส.สุพรรษำ  เมโลดี้ บูชำกูรท์  พยำบำลวิชำชีพ    สำมชิกองค์กร 
๒๐. นำงชุณห์ณิชำภำ  ธันย์ธำดำสุขขจร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    สมำชิกองค์กร 
๒๑. นำงนวรัตน์  จุลพันธ ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    สมำชกิองค์กร 
๒๒. น.ส.อัจฉรำ  จันทรด์ำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๒๓. นำงสุวรรณี   ค ำรักษ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๒๔. น.ส.อนุชสรำ  สิทธิเกษร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๒๕. น.ส.ศิริขวญั  แก้วเหมือน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    สมำชิกองค์กร 
๒๖. นำงศศิรภัทร   ทองศรีเมือง    พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๒๗. น.ส.จำรุวรรณ  ทรัพย์สมบูรณ ์  พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๒๘. น.ส.เยำวมำลย์  กันสุข   พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๒๙. น.ส.สุพตัรำ  คงกลั่นด ี  พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๓๐. นำงนุชนำท  อยู่มนเทียน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๓๑. น.ส.กีรติ  ประมวลธน   พยำบำลวิชำชีพ    สมำชิกองค์กร 



   ๙ 

๓๒. นำงบัวหลวง   สำด ี   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๓๓. น.ส.อนงค์   สำสอน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๓๔. น.ส.ขวัญชนก   เต่ำเกต ุ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    สมำชิกองค์กร 
๓๕. น.ส.พัชรี   สิริปิยำนนท์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    สมำชิกองค์กร 
๓๖. น.ส.สภุัค  พำยภักดิ ์  พยำบำลวิชำชีพ    สมำชิกองค์กร 
๓๗. นำงประภำพรรณ   ปทุมสูติ         พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๓๘. น.ส.กำญจนำ  ยิ้มแย้ม    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๓๙. นำงปณตพร   วะระขะจ ี   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๔๐. นำงรำตรี   ด้วงนิ่ม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๔๑. นำงอนงค ์ พินิจพงษ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๔๒. น.ส.ยุพิน   ค ำฝอย   พยำบำลเทคนิค       สมำชิกองค์กร 
๔๓. น.ส.สุพัชชำ  บุตรดำวงศ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    สมำชิกองค์กร 
๔๔. นำงกมลทิพย์   พรธำดำวิทย ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๔๕. นำงพุทธวรรณ  ศิวเวทพิกุล  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๔๖. น.ส.แสงเดือน   ณ จอม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     สมำชิกองค์กร 
๔๗. นำงบุญธรรม  จ้อยสุดใจ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๔๘. น.ส.ไพรัตน์   อินต้นวงศ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๔๙. นำงเพ็ญพร    สำยวิจิตร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๕๐. นำงเสำวนีย์  พันยุทธพงศ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๕๑. น.ส.พรทิพย์  ส ำรำญจติร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๕๒. นำงวำรี  ทะหล้ำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๕๓. นำงสิรัตน์  รวมเงิน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิกองค์กร 
๕๔. นำงนิธี  ทัศศรี    พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๕๕. นำงศศิรัตน์ สะรำค ำ   พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๕๖. น.ส.อุไรวรรณ   กระแสสินธุ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  สมำชิกองค์กรและเหรัญญิก 
๕๗. นำงสิริรตัน์  เนียมเปรม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  สมำชิกองค์กรและเลขำนุกำร 

 

ภำรกิจองค์กรพยำบำล 
๑. ส่งเสริมกำรปรับระบบบรหิำรให้มกีำรกระจำยอ ำนำจ   กำรมีส่วนรว่มอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒. จัดระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีโปร่งใส  เป็นธรรมเพื่อพิจำรณำควำมดี ควำมชอบทุกคนให้กำรยอมรับ 
๓. ก ำหนดระบบงำนท่ีเสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดกำรเรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องของสมำชิกในองค์กร 
๔. จัดระบบงำนเพื่อน ำมำตรฐำนกำรพยำบำลสู่กำรปฏิบัต ิ
๕. เสรมิสร้ำงและพัฒนำพฤติกรรมกำรให้บริกำรพยำบำลของบุคลำกรให้เป็นท่ีประทับใจของผู้ใช้บริกำร 
๖. รวบรวมปญัหำเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพก ำหนดแนวทำงแก้ไข และให้เสนอแนะในกำรปรับปรุง 
      แก้ไข กฎระเบียบข้อปฏิบตั ิ
๗. พัฒนำขีดควำมสำมำรถ  บุคลำกรพยำบำลทุกระดับอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๘. สนับสนุนให้มีกำรท ำวิจัยในทุกระดับ  ของหน่วยงำนตำมสภำพปัญหำที่มีควำมส ำคัญ ต่อประชำชน 
๙. พัฒนำระบบข้อมูลทำงกำรพยำบำลให้มีควำมสมบรูณเ์ป็นรูปธรรม 

 
๑๔.  องค์กรลูกจ้ำง  ประกอบด้วย 

 
ลูกจ้างประจ า 
๑. นำยพงษ์สนิท  ศีติสำร   พนักงำนธุรกำร  ส ๒   ประธำนองค์กร 
๒. นำงพรประเสริฐ  นำมนำ   เจ้ำพนักงำนเผยแพร่และประชำสมัพันธ์ (พกส.) รองประธำนองค์กร 
๓. นำยนรินทร์  ใจวังโลก   พนักงำนขับรถยนต ์ ส ๒   สมำชิกองค์กร 



   ๑๐ 

๔. นำยบ ำรุง  บุญผล   พนักงำนเปล บ ๒    สมำชิกองค์กร 
๕. นำงลักขณำ  คล้ำยเขียน   พนักงำนทั่วไป บ ๒    สมำชิกองค์กร 
๖. นำงสมพร  ใจวังโลก   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้ส ๒   สมำชิกองค์กร 
๗. นำงกนกลักษณ์   ดิษป่วน   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้ส ๒   สมำชิกองค์กร 
๘. นำยสมหมำย  ต่อมยิ้ม   พนักงำนเปล บ ๒    สมำชิกองค์กร 
๙. นำงวรรณดี  ปรักมำส   พนักงำนกำรเงินและบญัช ีส ๒  สมำชิกองค์กร 
๑๐. นำยประทุม  อินกรดั   พนักงำนขับรถยนต ์ ส ๑   สมำชิกองค์กร 
๑๑. นำยอมร  วัฒนะกูล   พนักงำนขับรถยนต์  ส ๑   สมำชิกองค์กร 
๑๒. นำยพนัส   นำมนำ   พนักงำนขับรถยนต ์ ส ๒   สมำชิกองค์กร 
๑๓. น.ส.ปรำณี  ทองรอด   พนักงำนพัสดุ ส ๒    สมำชิกองค์กร 
  
พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 
๑๔. นำงจิตติมำ  ชมภมูิ่ง   พนักงำนช่วยเหลือคนไข้    สมำชิกองค์กร 
๑๕. นำงวิลัย  วัฒนะกูล   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๑๖. นำงน้อย  เนียมอยู ่   พนักงำนช่วยเหลือคนไข้    สมำชิกองค์กร 
๑๗. น.ส.กำญจนำรัตน์  เกษสกุล  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย   สมำชิกองค์กร 
๑๘. น.ส.สรุินทร์   ยำอ่อน   จพง.กำรเงินและบญัช ี   สมำชิกองค์กร 
๑๙. นำยจิตกร  อรรถผล        พนักงำนเภสัชกรรม    สมำชิกองค์กร 
๒๐. นำยสังวำลย์  หมั่นหล ำ   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๒๑. นำงขนิษฐำ   ต่อมยิ้ม   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๒๒. นำงพะเยำว์  อรรถผล   พนักงำนช่วยเหลือคนไข้    สมำชิกองค์กร 
๒๓. นำยอมร   สำด ี   พนักงำนบริกำร     สมำชิกองค์กร 
๒๔. น.ส.เกษร  แสงด ี   พนักงำนช่วยเหลือคนไข้    สมำชิกองค์กร 
๒๕. น.ส.ณัฐชำนันท์  อ้นโต   พนักงำนห้องปฏิบัติกำร   สมำชิกองค์กร 
๒๖. นำงรุ่งทิพย์    ทองมี   พนักงำนกำรแพทย์และรังสีเทคนคิ  สมำชิกองค์กร 
๒๗. นำยประทีป  มำภัย   พนักงำนเปล     สมำชิกองค์กร 
๒๘. นำยกุลเชษฐ์   แท่งทอง   ผู้ช่วยทันตแพทย ์   สมำชิกองค์กร 
๒๙. นำยวีระชัย  จังอินทร์                              พนักงำนเภสัชกรรม    สมำชิกองค์กร 
๓๐. นำยประสพสุข  สำจุ้ย   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๓๑. นำยมนตรี  พวงทอง   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๓๒. นำงบุญยงค์  สอนทอง   พนักงำนช่วยเหลือคนไข้    สมำชิกองค์กร 
๓๓. น.ส.จรณิพร   เพ็งผึ้ง   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๓๔. นำงทัศนำวรรณ   จันทร์ประธำต ุ พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๓๕. นำยณัฐพล   จูจันทร ์  พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๓๖. นำงน้ ำผึ้ง   อิ่มใจ   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๓๗. นำยจิรวัฒน์   จันทะคำ   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๓๘. นำงฉวีวรรณ    มณ ี  พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๓๙. นำยวิชำญ   จุลเนียง   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๔๐. น.ส.นัตฤมล   กลิ่นทอง   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๔๑. น.ส.สุจิวรรณ   จูจันทร ์  พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๔๒. น.ส.อัมพร   โกลำหะฬะ   พนักงำนธุรกำร    สมำชิกองค์กร 
๔๓. น.ส.นิลพรรณ    แก้วสิงห์   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๔๔. นำยอำทิตย ์  สังข์เมือง   พนักงำนเปล    สมำชิกองค์กร 
๔๕. นำยพรเทพ   จันทร์ประธำต ุ  พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๔๖. นำยพรพรหม   คงสวัสดิ ์   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๔๗. นำงนภำลัย    ปำนศร ี   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 



   ๑๑ 

๔๘. น.ส.เบญจมำส   มั่งใหญ ่  พนักงำนพิมพ์    สมำชิกองค์กร 
๔๙. นำยบ ำรุง  ทนทำน   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๕๐. นำงณัฐยำ  สำยสุจริต   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๕๑. น.ส.ไอรดำ  โตเทศ   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   สมำชิกองค์กร 
๕๒. นำยเอนก  สำตยศ   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
พนักงานราชการ 
๕๓. นำยอนุลักษณ์   มลูสำคร   นำยช่ำงเทคนิค    สมำชิกองค์กร 
๕๔. น.ส.นกยูง  พุทธวงษ์   นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี   สมำชิกองค์กร 
ลูกจ้างชั่วคราว 
๕๕. น.ส.น้ ำทิพย์  ขุลีหวำย   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๕๖. น.ส.อรุโณทัย  เจริญคงคำ   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๕๗. น.ส.สมนึก  พุฒทอง   พนักงำนพัสดุ    สมำชิกองค์กร 
๕๘. น.ส.วันวิสำข์  มีทอง   ผู้ช่วยทันตแพทย ์   สมำชิกองค์กร 
๕๙. น.ส.วิไลวัลย์  แก้วมงคล   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๖๐. น.ส.อภิญญำ  โมจุย้   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๖๑. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนันทพร  ปำนปิ่น  นักโภชนำกำร    สมำชิกองค์กร 
๖๒. นำยวีรชิต  กลิ่นหอม   จพง.เวชสถิต ิ   สมำชิกองค์กร 
๖๓. น.ส.สุนสิำ  ทับทิมทอง   ผู้ช่วยทันตกรรม    สมำชิกองค์กร 
๖๔. น.ส.ปำริฉตัร  จันทร์อ่ ำ   ผู้ช่วยทันตกรรม    สมำชิกองค์กร 
๖๕. น.ส.ณัฐญดำ  สำมแสน   ผู้ช่วยทันตกรรม    สมำชิกองค์กร 
๖๖. นำยศุภรตัน์  เพชรวำว   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์  สมำชิกองค์กร 
๖๗. น.ส.ชลนิชำ  ทรัพย์บุญม ี  พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ (กำยภำพ)  สมำชิกองค์กร 
๖๘. นำยนิรัญ  บุญลำ   พนักงำนขับรถ    สมำชิกองค์กร 
๖๙. นำยธงชัย  ค ำบุญยัง   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๗๐. น.ส.สนุันทำ  อ่อนส ำล ี  พนักงำนพัสดุ    สมำชิกองค์กร 
๗๑. น.ส.เสำวลักษณ์  สอนมำนะ  พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๗๒. นำยอภิชำต  อุ่นอินต๊ะ   พนักงำนเภสัชกรรม    สมำชิกองค์กร 
๗๓. น.ส.ยุพำ  จันทร์นลิ   เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (แผนไทย)  สมำชิกองค์กร 
๗๔. นำยจ ำรสั  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   สมำชิกองค์กร 
๗๕. น.ส.กัญฐิกำ  กัณฑ์จ ู  พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๗๖. น.ส.กรรณิกำร์  บำงหลวง   พนักงำนซักฟอก    สมำชิกองค์กร 
๗๗. นำยธวัชชัย  แช่มลบ   พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย   สมำชิกองค์กร 
๗๘. น.ส.กรกนก  กลั่นนุช   พนักงำนบริกำร    สมำชกิองค์กร 
๗๙. น.ส.จริพัชร  ใจด ี  พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๘๐. นำยสุวินัย  ท่ังนำค   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   สมำชิกองค์กร 
๘๑. น.ส.น้ ำฝน  ศรีสกลุ   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๘๒. นำยณฐัวุฒิ  ก้อนแก้ว   พนักงำนเปล    สมำชิกองค์กร 
๘๓. น.ส.ลลิตำ  รอดสงฆ ์  พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๘๔. น.ส.หทัยรตัน์  พลอยด ี  พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
๘๕. นำยนำรำกร  น้อยพันธ์   พนักงำนบริกำร    สมำชิกองค์กร 
ลูกจ้างรายวัน/จ้างเหมา 
๘๖. นำยปริญญำ  กลิ่นหอม   นักเทคนิคกำรแพทย ์  สมำชิกองค์กร 
๘๗. น.ส.นิภำภัทร  ยินด ี   นักวิชำกำรเงินและบญัชี   สมำชิกองค์กร 
๘๘. น.ส.ชมพูนุช  กำบแก้ว   พนักงำนช่วยเหลือคนไข ้  สมำชิกองค์กร 
๘๙. น.ส.ยุพำ บัวอิม่พันธ์   นักวิชำกำรพัสด ุ   สมำชิกองค์กร 

 



   ๑๒ 

๙๐. น.ส.สุธำทิพย์  เหม็นเณร   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   สมำชิกองค์กร 
๙๑. น.ส.ชลจติ  สิงห์เรืองรตันสิทธ์ิ  นักวิชำกำรสำธำรณสุข   สมำชิกองค์กร 
๙๒. นำยดุษฎี   จันทร์เช้ือ   พนักงำนบริกำร (พกส.)         สมำชิกองค์กรและเลขำนุกำร 

ภำรกิจองค์กรลูกจ้ำง  
๑. ก ำหนดวิธีปฏิบัติงำนใหส้อดคล้องกับ นโยบำยโรงพยำบำล 
๒. เสรมิสร้ำงภำพลักษณ์ของโรงพยำบำล 
๓. เสรมิสร้ำง  พฤติกรรมบริกำรทีด่ี  เพื่อให้ประชำชนพึงพอใจ 
๔. ร่วมพัฒนำงำนของโรงพยำบำล 
๕. พัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลอย่ำงตอ่เนื่อง 
๖. สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
๗. พัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีม 

ให้ผู้มีรำยชื่อในคณะกรรมกำร  และทีมท ำงำน ทุกท่ำน ถือปฏิบัติ และร่วมมือด ำเนินงำนตำมนโยบำยของโรงพยำบำล  
ด้ำนกำรปรับปรุง พัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล  ให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และขอยกเลิก 
ค ำสั่งโรงพยำบำลโพทะเล ท่ี  ๔๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐ โดยให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลำคม   ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 

  
                    สั่ง  ณ    วันที่   ๑   เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
                                                   

                           ( นำยพนม   ปทุมสูติ ) 
                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพทะเล 

 


