
              
            

คำสั่งโรงพยาบาลกาบัง 
ที่   72    /2562 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
........................................................................................ 

    ด้วยโรงพยาบาลกาบัง  ได้กำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  โดยให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 
ความปลอดภัย และปรับปรุงสมรรถนะด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม  และเครื่องมือแพทย์ของ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน และพัฒนามาตรฐานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ซึ่งเป็น
ระบบบริการสุขภาพที่รัฐพึงจัดให้แก่ประชาชน และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ  เป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชนและสังคม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  สวัสดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือน
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  และการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของประชาชนในพื้นที่ที่สอดคล้อง
กับปัญหาในพื้นที่    
              สืบเนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนแปลงทางบุคลากร จึงขอ
ยกเลิก คำสั่งที่  32    /2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพฉบับเดิม และ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทฺธิภาพ  และเกิดการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลกาบังอย่างมีประสิทธิผล และเกิด
การพัฒนาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลกาบัง  ดังนี้ 
1 คณะกรรมการด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     
       1. นายซำซูดิน    ดายะ          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง           ประธาน  

      2. นายการียา  อารีบุหงา        เภสัชกรชำนาญการพิเศษ                 รองประธาน                
      3. นางสาวกัซมี        โละซา    นักกายภาพบำบัด                          กรรมการ      
      4. นางสาอีดา    มะยีงอ          นักจัดการงานทั่วไป                        กรรมการ 
      5  นางศโรญา      ดอเลาะ       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               กรรมการ 
      6.  นายมูฮัมหมัดฟิรกี  กอและ   จพ.เวชกิจฉุกเฉินชำนาญงาน             กรรมการ 
      7.  นายอาบีลุกมาน  โตะลากอ   นักวิชาการสาธารณสุข                    กรรมการ 
      8.  นางต่วนนุรหุสนีย์   รงโซ๊ะ    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              กรรมการ    
      9. นางจันทนา    แยนา           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               กรรมการ 
 
 

/หน้าที่รับ... 



หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑. กำหนดมาตรฐานงาน บริหารจัดการ ขับเคล่ือนนโยบาย กำกับ ดูแล ระบบงานทั้ง 7 

ด้าน ได้แก่   ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล  ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมใน 
โรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล  ระบบงาน 
สื่อสาร  ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
โรงพยาบาล 
       2. กำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและให้ 

บรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล    
        3. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยไปปฏิบัติ รักษาไว้และมีการ
จัดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

4. ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน 
2. คณะกรรมการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลและด้านความปลอดภัย  
         1  นายการียา    อารีบุหงา               เภสัชกรชำนาญการพิเศษ           ประธาน 

2  นายมูฮัมหมัดฟิรกี  กอและ           จพ.เวชกิจฉุกเฉินชำนาญงาน       กรรมการ 
3  นายอบีลกุมาน  โตะลากอ           นักวิชาการสาธารณสุข               กรรมการ 

         4   นายซอยฟู      ลือแบกาเซ็ง         ช่างซ่อมบำรุง                         กรรมการ 
5  นางสาวธนาพร    จันทนา           เจ้าพนักงานพัสดุ                     กรรมการ 
6.  นายอนัน       อาแซ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        กรรมการ  

         7.   นางสาวสาอีดา   มะยีงอ             นักจัดการงานทั่วไป                 เลขานุการ 
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
          1. ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล   จัดระบบการบริหารจัดการในการ
จัดทำข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกับการจัดทำ และจัดสร้างโครงสร้างทางกายภาพของ
อาคารและสภาพแวดล้อมให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมครบถ้วนต่อการใช้งาน ทั้งส่วนตัวอาคาร
และระบบประกอบอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
             1. งานสถาปัตยกรรม 
             2. งานมัณฑนศิลป์ 
             3. งานภูมิทัศน์ 
             4. งานโครงสร้าง 
             5. งานระบบไฟฟ้า 
             6. งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
             7. งานระบบเคร่ืองกล     

/ 2. ด้านความ... 



2.  ด้านความปลอดภัย จัดการบริหารจัดการในการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน  การกำกับ 
ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงพยาบาลของการให้บริการ  งานด้าน
สุขภาพและเกดิความปลอดภัยแก่บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และ
อุปกรณ์ในระบบงานวิศวกรรมม  ได้แก่  เครื่องจักร  หมอน้ำ  บริภัณฑ์  ไฟฟ้า  ระบบป้องกัน 
อัคคีภัย   รังสีชนิดก่อไอออน และระบบกา๊ซทางการแพทย์ 
3. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล   
         1  นางสาวสาอีดา  มะยีงอ               นักจัดการงานทั่วไป                  ประธาน 

2  นายมูฮัมหมัดฟิรกี  กอและ           จพ.เวชกิจฉุกเฉินชำนาญงาน       กรรมการ 
3  นางศโรญา      ดอเลาะ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        กรรมการ 

         4  นายอับดุลกอเดร์   แวมามะ         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
5.  นายนิอารุณ      นิสนิ                พนักงานบริการงานสิ่งแวดล้อม     กรรมการ  

         6.  นายอบีลกุมาน  โตะลากอ           นักวิชาการสาธารณสุข               เลขานุการ 
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

1. การบริหารจัดการในการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน  การกำกับ  ควบคุม  ดูแลบำรุง 
รักษา  งานด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และภูมิทัศน์ที่สวยงามในโรงพยาบาล  
และเกิดความสะดวก ความปลอดภัย  แก่บุคลากรหรือผู้ เกี่ยวข้องในเรื่องของวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

2.  จัดระบบการจัดการส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอย   การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  การจัดการน้ำ 
เสีย การจัดการน้ำอุปโภค  บริโภค  การจัดการระบบระบายอากาศ  การจัดการระบบแสงสว่าง  
และการจัดการมลพิษทางเสียง 
4. คณะกรรมการด้านระบบสื่อสารในโรงพยาบาล  ประกอบด้วย 
         1.  นางจันทนา  แยนา                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              ประธาน 

2.  นางสาวธนาพร    จันทนา          เจ้าพนักงานพัสดุ                          กรรมการ 
3.  นางสาวกัสมยี์      มะหะมะ        พนักงานบริการเอกสารทั่วไป            กรรมการ 

         4.  นายอิมรอน   แสแลแม              พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
5. นายอับดุลวาเหด  สะมะแอ          เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์                 กรรมการ 

          6.  นางสาวนุรฮารีซาร์   บ่าวแช่มช้อย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์               เลขานุการ 
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
           1.  การบริหารจัดการในการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน  การกำกับดูแลบำรุงรักษา งาน
ด้านการสื่อสารเพื่อการส่งผ่านข้อมูล  การประสานงาน  ให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวก 
สบาย  มีความพร้อมใช้กับบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล  
ในเรื่องของระบบสือ่สาร   เครื่องวิทยคุมนาคม   ตรวจสอบบบำรุงรักษา ทดสอบผู้ควบคุม  

/การติดตั้ง... 



การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบส่ือสาร   การยกเลิกการใช้งานครุภัณฑ์สือ่สาร 
2. ดูแลระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.  เคร่ืองวิทยุคมนาคม 

2.  ระบบเสียงตามสาย 
3.  ระบบโทรศํพท์ 
4. ระบบเรียกพยาบาล 
5. ระบบกล้องวงจรปิด 
6. ระบบเคเบิ้ลทีวี 
7. ระบบเครอืข่ายสื่อสารข้อมูล 

5. คณะกรรมการด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
              1.  นายการียา   อารีบุหงา            เภสัชกรชำนาญการพิเศษ            ประธาน 

     2.  นางสาวธนาพร    จันทนา         เจ้าพนักงานพัสดุ                      กรรมการ 
     3. นางสาวต่วนนุรหุสนีย์  รงโซ๊ะ      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          กรรมการ 

              4.  นายดอเลาะ    จินตรา              ผู้ช่วยช่าง                               กรรมการ 
     5. นางสาวกัซมี   โละซา                นักกายภาพบำบัดชำนาญการ       กรรมการ 

               6. นางศโรญา    ดอเลาะ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         เลขานุการ 
หน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
               1. กำหนดแนวทางและวางแผนจัดสรรเครื่องมอืทุกประเภทในโรงพยาบาล 
               2. กำหนดหลักเกณฑ์  แนวทางและคุณสมบัติในการคัดเลือกเคร่ืองมือที่ต้องการใช้ใน
หน่วยงาน 
               3. กำหนดวิธีการบริหารเครื่องมือในโรงพยาบาล  สำรวจความต้องการ ความจำเป็น
ในการใช้เคร่ืองมือ   ความเพียงพอโดยกำหนดเกณฑ์สูงสุด ต่ำสุดของการใช้เคร่ืองมือกำหนดการ
สำรองเครื่องมือให้มีความเพียงพอในการใช้งาน 
                4. จัดทำทะเบียนในการควบคุมเคร่ืองมือและทะเบียนเครื่องมือที่มีความละเอียดสูง 
มีความจำเป็นต้องมีการดูแลพิเศษพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะ 
                5. จัดให้มีการสอบเทียบเคร่ืองมืออย่างน้อยปีละ 1  คร้ัง 
                6.  จัดระบบในการบำรุงรักษา  ระบบการซ่อมบำรุง การประกันระยะเวลางานซ่อม
บำรุง จัดระบบการสำรองเครื่องมือในระหว่างการรอซ่อมให้มีความพร้อมใช้และเพียงพอต่อการใช้
งาน 
 6.  คณะกรรมการด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
         1. นายซำซูดิน    ดายะ                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง             ประธาน  

2. นางอารันตี  มุสลีมาณุกูล         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                กรรมการ 
     /3. นางเสาเด๊าะ...   



3. นางเสาเด๊าะ  ดอสามะ          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                กรรมการ  
4. นางสาวมาตือการ์    สาร๊ะ     จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน        กรรมการ 
5. นางสาวกัสมีย์      มะหะมะ     พนักงานบริการเอกสารทั่วไป              กรรมการ 
6. นางสาวสาอีดา     มะยีงอ        นักจัดการงานทั่วไป                         กรรมการ  
7. นางจันทนา    แยนา            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  เลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. รวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังทางสุขภาพตามสภาพปัญหาบริบทในพื้นที่   วิเคราะห์ 
ปัญหาการดำเนินงานสุขศึกษา และวางแผนหาแนวทางแก้ไขในการให้สุขศึกษาและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนในพื้นที่ 

๒. จัดทำแผนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งในสถานบริการและ 
ในชุมชนครอบคลุมทั้งในประชาชนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 

๓. ระดมทรัพยากร และร่วมดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๔. วางแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมทางสุขภาพ การปะเมินผลทางการเฝ้าระวัง และการ 

วางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการดำเนินงานสุขศึกษาและการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สัง่ ณ วันที่   23     เดือน ธันวาคม   พ.ศ.   2562 
 

 
(นายซำซูดิน  ดายะ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง 
 

 
 
 


